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ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ИНВЕСТИТОРА: 
„СТРАНДЖА АГРО БИЗНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление  

област  Бургас, община Малко Търново, село Близнак, ул. „Първа“ № 1, ЕИК 

202263799, представлявано от управителя Ваня Желязкова Желязкова. 

Пълен пощенски адрес:  село Близнак, ул. „Първа“ № 1, общ. Малко 

Търново, област Бургас  

Телефон/факс: 0888261018;  

Лице за контакти:  Адв. Светла Гладкова-Димитрова, гр. София,  

бул. Витоша № 50, ет. 2, Тел: 0885446479  
Е-mail: svetla_gladkova_dimitrova@abv.bg 

 

УВОД 
Докладът за Оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение 

„Създаване на 61.138 дка трайни насаждения от сини сливи в проземлени имоти 

№№ 017007 в местността „Юг Тарла”, 018029 и 019026 в местността „Балабана”, 

039033 в местността „Еврена”, 046012 в местността „Арпалъците”, 047012 в  

местността „Дренака” и 055005 и 056015 в местността „Киморджука” в землището на 

село Близнак, община Малко Търново, област Бургас и закупуване на земеделска 

техника” с предмета и целите на опазване на Защитени зони «Странджа» 

(BG0001007) И «Странджа» (BG0002040) се изготвя по задание на Възложителя във 

връзка с Решение № БС-13-ПрОС/09.02.2017 г. на компетентния по Закона за 

биологичното разнообразие орган – РИОСВ Бургас в съответствие с изискванията на 

чл. 31 от Закона и чл.20, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(В сила от 11.09.2007 г., приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., обн. ДВ. бр.73 от 11 

Септември 2007 г., посл. изм. ДВ. бр. � � �94 от 30.11.2012 г.). 

Докладът е разработен в обхвата на изискванията на чл. 23, ал. 2 на 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони и в съответствие с чл. 9, ал. 1 на Наредбата.  

При изготвяне на настоящия Доклад от страна на Възложителя бяха 

представени още: 

 Актуални скици на имотите; 

 Бизнес план; 

 Уведомления за инвестиционно намерение до: 

 РИОСВ Бургас; 
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 Кмета на Община Малко Търново; 

 Кметския наместник на село Близнак; 

 Уведомяване на обществеността чрез обяви; 

 Решение № 10/09.03.2017 г. за достъп до обществена информация на 

РИОСВ Бургас със Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС инвестиционни 

предложения, попадащи в защитени зони «Странджа» (BG0001007) и «Странджа» 

(BG0002040). 

 Писмо Изх №32/27.03.2017 година на Дирекция на Природен парк 

„Странджа” относно провеждане на консултации. 

При изгогвянето на доклада са проведени консултации с РИОСВ Бургас, 

община Малко Търново, Дирекция на Природен парк „Странджа”. 

1. АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
Предложението предвижда създаването и експлоатацията на  трайно 

насаждение от сини сливи на обща площ от 61.138 дка в поземлени имоти в землището 

на село Близнак, община Малко Търново (Фигура 1.1.)  с характеристики, представени в 

таблица 1.1. 

Таблица 1.1. Характеристики на имотите, предмет на инвестиционното 

предложение. 

ИМОТ  
 

№ 

МЕСТНОСТ ПЛОЩ  
 

(ДКА) 

НАЧИН НА 
ТРАЙНО 

ПОЛЗВАНЕ 

КАТЕГОРИЯ ГРАНИЦИ И СЪСЕДИ 

Имот 
№ 

НТП 

117007 Юг Тарла 11.001 нива V 117006 нива 

000048 полски път 

117008 нива 

117013 нива 

018029  Балабана 14.999 нива ІІІ 018028  нива 

018027  нива 

018028  нива 

018030 нива 

018032 нива 

000063 полски път 

000072 полски път 
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019026 Балабана 0.800 нива VІІІ 019025 нива 

019027 нива 

019030 нива 

019066 нива 

000109 дере, овраг 

039033 Еврена 5,001 нива ІV   039032 нива 

039004 нива 

039005 нива 

039034 нива 

000386 полски път 

046012 Арпалъците  4,336 нива V– .302 

ІІІ-0.034 

046013 нива 

000775 полски път 

047012 Дренака 9.000 нива V 047011 нива 

047013 нива 

047031 нива 

047028 нива 

000265 полски път 

055005 Киморджука 6.000 нива VІІ 000488 полски път 

055004 нива 

055006 нива 

055501 зал.т-рия 

056015 Киморджука 10.001 нива VІІ 056012 нива 

056013 нива 

056014 нива 

056016 нива 

056017 нива 

000501 зал.т-рия 

000065 полски път 
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Фигура 1.1. Местоположение на инвестиционното предложение. 

Местоположението на поземлените имотите спрямо регулационните 

граници на село Близнак представяме на фигури 1.2., 1.3. и 1.4. 

 
117007 

 

 

018029 

019026 

 

046012 

 

047012 

 

 

 

 

 

 

село Близнак 

 

 

 
 
 

Фигура 1.2. Местоположение на имоти 117007, 018029, 019026, 046012 и 

047012  спрямо село Близнак. 
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039033    село Близнак 

Фигура 1.3. Местоположение на имот 039033  спрямо село Близнак. 

  
056015      055005    село Близнак 

Фигура 1.4. Местоположение на имоти 055005 и 056015 спрямо село 

Близнак 
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Общ поглед на местоположението на имотите по местности представяме на 

фигура 1.5. 

 

Балабана    Юг Тарлъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дренака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Близнак        Киморджука    Еврена 

Фигура 1.5. Местоположение на имотите по местности в землището на село 

Близнак. 

Новосъздаваните трайни насаждения от сини сливи чрез наличните 

полски и горски пътища са достъпни от четвъртокласен местен асфалтов път, чрез 

който се прави връзка с пътища от Републиканската пътна мрежа – първокласния І-9 

/международен Е-87/ и третокласния І- 907.  

Отстоянието от общинския център град Малко Търново е около 34 км, а от  

областния – град Бургас - 60 км. 
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Всички имоти в миналото са били обработваеми и са стопанисвани като 

ниви. След ликвидацията на ТКЗС и АПК запустяват. Понастоящем са собственост 

на Възложителя - "СТРАНДЖА АГРО БИЗНЕС" ЕООД с начин на трайно ползване 

„нива”.  Граничат със земи общинска, частна, корпоративна и държавна собственост  

(Таблица 1.1.) 

Инвестиционното предложение цели създаването и експлоатацията на 

трайни насаждения за биологично производството на сини сливи и закупуване на  

селскостопанска техника. Определящи фактори за този избор са благоприятната 

икономическа конюктура, оптималните спрямо изискванията на избрания вид 

условия в тази част на Странджа планина и наличието на необработваеми земи.  

Сливата (Prunus domestica) е основен овощен вид за страната и заема второ 

място по площ и производство след ябълката. През 1897 г. сливовите градини 

заемат 30 950 дкa, а през 1965 г. достигат максимума си - 533 хил. дка. По-късно 

започват да намаляват постепенно заетите площи, като през 2003 г. сливи се 

отглеждат върху 109 хил.дка. В България през 2012 г. са отчетени 3.8 хил. ха 

насаждения и  производство от 22.9 хил. т. плодове. 
Сливата се отличава с добра студоустойчивост през фенофазата на 

дълбокия покой като много сортове понасят до минус 30°С . Развива се успешно в 

месторастения с надморска височина до 600-700 м. По-големи по площ сливови 

градини могат да се създават на терени с максимален наклон 12-15 %. Развива се 

най-добре при немного сурова зима и немного горещо лято. У нас страда по-често от 

повратни студове в края на зимата и началото на пролетта. Някои сортове имат 

големи изисквания към почвената и въздушната влажност. Най-чувствителна на 

суша са около 20 дни след прецъфтяването, когато се формира костилката. Суховей 

може да предизвика масово окапване на завръзи, големи колкото лешник. 

Сливата е особено подходяща за устойчиво управление на производството и 

за биологично земеделие. Културата може да да се отглежда с много малка или при 

липса на употреба на химични препарати. За нея се използват и слабопродуктивни 

земи. Могат да се употребяват органични торове чрез компостиране на растителни 

отпадни продукти.  

Големи проблеми възникват поради масовото заразяване на сливовите 

дървета с болестта шарка по сливата. Големи поражения нанасят и други болести –

/червени листни петна, ръжда, ранното и късното кафяво гниене/ и неприятели 

/сливовата плодова оса, плодовият червей, листните и щитоносните въшки, 

акарите.../.  
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В тази връзка при реализацията на проекта ще се използва само здрав, чист 

от вируси посадъчен материал от толерантния към вируса на шарката сорт Стенлей. 

Показва симптоми на болестта по листата, но по плодовете щетите са почти нулеви.  

На експериментални площи са получавани и по 7 т от декар. 

Стенлей е американски сорт и е добър опрашител, самофертилен. Получен 

е чрез кръстосването на сортовете Ажанска и Гранд Дък в Нюйоркската земеделска 

опитна станция Geneva, САЩ, през 1910 г. У нас е внесен през 1961 г. и има голямо 

разпостранение. Стандартен сорт за България. 

Дървото е умеренорастящо. Короната е обратно пирамидална, рядка. 

Цъфтежът е средно ран. Сортът е добър опрашител, самофертилен. Рано встъпва в 

бързо нарастващо плододаване. Родовитостта е висока и редовна. Толерантен е на 

шарка, слабо се напада от червени петна и средно от ръжда.Те са едри , със средно 

тегло 35 g, обратно яйцевидни, несиметрични. Кожицата е тънка, тъмновиолетово-

синя с многобройни точици и силен налеп. Месото е зелено-жълто, плътно, със 

зърнеста структура, сочно с добри вкусови качества. Навреме обрани, плодовете 

издържат на транспорт.Използват се за консумация в прясно състояние, за сушене, 

за ракия. Компотите получават отлична оценка, а сокът - много добра. 

Сортът е толерантен е на шарка, слабо се напада от червени петна и средно 

от ръжда. Чувствителен е на ранно и късно кафяво гниене. Задоволително устойчив 

е на суша. Към почвата не е особено взискателен. 

Ще се използва схеми със засаждане на едногодишни елитни сливови 

фиданки на разстояние 5 х 4 м /50 броя/дка/  в зависимост от терена. Фиданките ще 

се укрепят в първите години с дървени колове с височина до един метър и диаметър 

в тънкия край 3 см. Почвоподготовката включва подравняване с булдозер, риголване 

до 60 см, оран на дълбочина 40 см, двукратно култивиране, трасиране три пъти и 

маркиране на площите.  

В съответствие с изискванията на органичното производство вместо 

традиционните суперфосфат, амониев нитрат и  калиев тор преди засаждането ще 

се внесат единствено органични торове. Установено е, че действието на дефицитния 

за овощарството оборски тор до голяма степен може да се замести със зелено 

торене. Ще се използват подходящи култури като ръж, репко, зимен фуражен грах и 

грахово-ръжена смес.  От сидератите се получава 2-3 т/дка вегетативна маса и след 

нейната минерализация почвата се обогатява с хранителни елементи и органично 

вещество. Препоръчаните сидерати са подходящи за отглеждане на сливата при 

неполивни условия, тъй като използват влагата на есенно-зимния и ранния пролетен 

период. Използването им осигурява получаването на сливова продукция в размер 2 

т/дка с добри икономически и качествени показатели.  
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За да се осигури добър прираст и редовно плододаване ще се извършат 

няколко поливки.  

Ще се извършат резитби за отглеждане и за производство на плодове. 

През първите 4-5 години след засаждането основната цел е да се изгради 

здрав скелет на короната и придаването на определена форма, които са лимитиращ 

фактор за оптимален растеж и ежегодно обилно плододаване. Ще се формира 

подобрено-етажна корона, свободнорастяща и полуплоска, която може да се изгради 

с четири скелетни клона в основата. Подходяща е и „закъсняла чаша” със  6-7 

правилно делящи пространството клони, при която централният клон е съкратен на 

1,5 м от повърхността на земята. Резитбите ще се извършват в края на зимата, още 

докато дърветата са в покой 

 При резитба отпадъчните клони ще се надробяват чрез шредер, задвижван 

от трактор и ще се използват при прилагане на т.н. повърхностно компостиране, 

удачно съчетание на процесите на компостиране и зелено торене.  

Селскостопанската техника е особено важна и изключително необходима 

при отглеждае на трайни насаждения по биологичен способ поради прилагането на 

по-чести механични  почвообработки. В бизнес проекта е предвидено закупуването 

на: 

 Колесен трактор MASSEY FERGUSON, MF5611 DYNA- 4 ESSENTIAL – 

два броя;  

 Дискова брана GALUCHO, NA2C 22-22; 

 Цистерна GALUCHO, CG 5000 RS; 

 Ремарке РЕМБИ, AT2RT6; 

 Машина за бране на сливи - FMC 5/2- H; 

Инвестиционното предложение на „СТРАНДЖА АГРО БИЗНЕС" ЕООД е по 

подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства” от мярка 4. „Инвестиции в 

материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.  

2. ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ И 
ПРОЕКТИ, СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЛИ В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ 
ОДОБРЯВАНЕ, КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ С ОЦЕНЯВАНОТО ИНВЕСТИЦИОННО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ОКАЖАТ НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 
ЗАЩИТЕНИТЕ  ЗОНИ. 

По официално достъпната информация на Регионалната инспекция по 

околната среда и водите в Бургас за периода 2007 година - месец март 2017 година 

за защитени зони «Странджа» (BG0001007) и «Странджа» (BG0002040) са 

съгласувани голям брой инвестиционни предложения, планове и програми, 

разгледани по реда на глава VІ от ЗООС и чл. 31 от ЗБР.  
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Представени са в пълен обем в Приложение 1 - Инвестиционни 

предложения, планове и програми, разгледани по реда на глава VІ от ЗООС и чл. 31 

от ЗБР за периода 2007 година - месец март 2017 година, водещи при евентуалната 

си реализация до кумулативен ефект върху защитени зони «Странджа» (BG0001007) 

и «Странджа» (BG0002040). Част от тях не отнемат земи и са с минимално 

въздействие. Маркирани са с „bold” и „italic”.  

Въпреки че двете защитени зони не са с припокриващи се контури и площ, 

то терените, обект на инвестиционна инициатива съвпадат и попадат в двете зони. 

Общо се засягат по 1 800.998 дка от защитените зони, което прави 0.117 % 

от хабитатната «Странджа» (BG0001007) и 0.155 % от зоната за защита на птиците 

«Странджа» (BG0002040). 

Най-много са площите в община Малко Търново - 1 425.667 дка, следвани 

от тези в общините Средец - 217.869 дка и Царево - 158.462 дка. 

В таблица 5.3.1. сме представили обобщена картина на площното 

разпределение на всички продуцирани инвестиционни предложения, планове и 

програми за периода по общини, а в таблица 5.3.3. засегната площ от защитени зони 

«Странджа» (BG0001007) и «Странджа» (BG0002040) при хипотетичната ситуация, 

че всички инвестиционни предложения, планове и програми, утвърдени за зоните по 

реда на чл.31 от ЗБР, бъдат реализирани. 

Възможният кумулативният ефект от реализацията на инвестиционното 

предложение за създаване на сливови насаждения на площ от 61.138 дка в 

землището на село Близнак, община Малко Търново с всички други инвестиционни 

предложения, планове и програми върху защитени зони «Странджа» (BG0001007) и 

«Странджа» (BG0002040)  е разгледан в т. 5.3. 

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 ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 
ИЛИ ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ. 

Върху защитените зони и техните елементи влияние могат да окажат 

изграждането на насажденията от сини сливи, необходимата инфраструктура и 

тяхната експлоатация. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да увеличи и 

промени делът на урбанизираните територии в зоните, а ще внесе незначителна 

разлика в начина на трайно ползване на вече антропогенизирана земеделска 

територия.  
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Интензивно обработваемите в миналото 61.138 дка, използвани като ниви 

за отглеждане на зърнени и технически култури, ще бъдат заети от трайни 

насаждения.  

При  почвоподготовката и агротехническите мероприятия ще се завиши 

нивото на действие на антропогенните фактори - нивата на шум и вибрации, 

временно и локално запрашаване на приземния атмосферен слой. Трайно, макар и 

незначително ще се завиши количеството на вредните вещества във въздуха, 

отделяни от селскостопанска техника и автомобили - въглероден оксид, 

въглеводороди, азотни оксиди, серни оксиди, оловни аерозоли, алдехиди, сажди, 

водни пари и др. Замърсяването със суспендирани частици прах, фини прахови 

частици и токсични вредности ще има силно ограничен характер и ще бъде 

локализирано в района на обектите /отделнти имоти/ при обаботка на земите и 

близките околности.  
Съществува опасност от увреждане на терени от навлизане на машини в 

тях или от разливи на гориво-смазочни материали. Нивото на въздействията при 

създаване на насажденията ще е в границите на традиционните за селското 

стопанство обработки - риголване, оран, брануване, култивиране, а в последствие 

значително по-ниско с оглед далеч по-малкото по обем обработки в междуредията от 

тази на цялата площ. 

Общото количество и състав на емисиите, получени при изграждането и 

експлоатацията на насажденията, не дават основание за очаквано значимо влияние 

върху качествата и състава на атмосферния въздух, водите и почвите в района.  

Шумовото натоварване в района ще се формира от работата на 

селскостопанските и транспортни машини, но не се очаква шумово наднормено 

натоварване на околната среда. За растителния и животински свят това въздействие 

ще е ограничено само в рамките имотите, прилежащите терени и близките околности  

на полските и горски пътища. Ще предизвиква безпокойство в индивиди в минимална 

степен. 

Ще се генерират минимални количества битови отпадъци – опаковки, 

стъкло, хартия, картон, биоразградими отпадъци..., които могат да доведат до 

замърсяване на терени от зоните. 

Щрихираните възможни въздействия могат да доведат до временна и 

дълготрайна снижена стойност на качеството на екологични ниши в околните 

територии, а при дейности, неотговарящи на изискванията, заложени в българското 

хармонизирано екологично законодателство и до негативно въздействие върху 

екосистемите в района. 
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В таблица 3.1. сме представили категориите дейности и техните 

потенциални въздействия върху елементите на защитените  зони с прилагане на 

максималистичен подход в съответствие с принципа на прадпазливостта: 

Таблица 3.1. Категории дейности и техните потенциални въздействия 

върху елементите на защитените  зони. 

ДЕЙНОСТ  ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

създаване на 

насажденията от 

сини сливи 

пряко унищожаване на местообитания от неправомерно навлизане на 

хора и техника в терени, съхраняващи елементи от предмета на 

опазване 

възможно увреждане на местни популации 

безпокойство на видове в резултат от повишено човешко присъствие 

повишена опасност от пожари 

възможна смъртност на индивиди 

повишени емисии на отработени газове от специализираната 

механизация и МПС, които могат да предизвикат физиологични и 

биохимични реакции в организмите  

промяна във видовият състав, в следствие  изменението на 

отглежданите кулутури 

временно възпрепятстване на близки миграции в резултат на мащабни 

почвоподготовки 

възможно увреждане на местни популации  

 

 

 

 

 

отглеждане и 

експлоатация на 

насажденията от 

сини сливи 

възможно увреждане на местни популации  

увреждане качеството на прилежащи естествени природни 

местообитания, вследствие интензивна човешка дейност 

безпокойство на животни от съседни територии в резултат от работата 

на специализираната механизация и повишено човешко присъствие; 

повишена опасност от пожари 

смъртност на индивиди 

повишени емисии на отработени газове от МПС, които могат да 

предизвикат физиологични и биохимични реакции в организмите  

рудерализация на околните терени и навлизане на инвазивни видове 

замърсяване на околни терени в резултат на прилагане на химически 

средства за борба с болести и неприятели 

засилване на антропопресата в резултат на неправомерно навлизане на 

хора и техника в околни терени  
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Реализацията на инвестиционното предложение ще промени минимално 

съотношението между видовете селскостопански земи в зоните, без да променя 

площното разпределение на земите , представено в таблици 4.1.4. и 4.2.2.  

 

4. ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ  ЗОНИ, МЕСТООБИТАНИЯ, ВИДОВЕ 
И ЦЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО И 
ТЯХНОТО ОТРАЗЯВАНЕ (ОТЧИТАНЕ) ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТА. 

4.1. ЗАЩИТЕНА ЗОНА „СТРАНДЖА” (BG0001007). 
Обектът попада изцяло в границите на Защитена зона „СТРАНДЖА”, 

записана с идентификационен код BG0001007 от националната екологичната мрежа, 

в частта й за защитените зони по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за Биологичното 

разнообразие, изграждани по Европейската програма Натура 2000, в частта й за 

опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете от 

Директива  92/43/ЕЕС.   

Предложението за обявяване е одобрено от Националния съвет по 

биологично разнообразие на 21.11.2006 г. и с Решение № 122/02.03.2007 г. на 

Министерски съвет (ДВ бр.21/09.03.2007 г.). Документацията е внесена в 

Европейската Комисия през март 2007 и е одобрена от нея.  

Общата площ на зоната е 118 225.03 ха, от които 115 928.68 ха територия и 

2 296.35 ха акватория. Територията обхваща землищата или части от тях на 29 

населени места от 5 общини на Бургаска област /таблица 4.1.1./. 

Таблица 4.1.1. Землища на населени места, включени в границите на 

защитена зона „Странджа” (BG0001007). 

ОБЩИНА ЗЕМЛИЩЕ НА НАСЕЛЕНО МЯСТО 

Малко 

Търново 

Близнак, Малко Търново, Бръшлян, Бяла вода, Визица, Граматиково, 

Евренозово, Заберново, Звездец, Калово, Младежко, Сливарово, 

Стоилово 

Приморско Ново Паничарево, Писменово 

Средец Граничар, Кирово 

Царево Царево, Ахтопол, Бродилово, Българи, Варвара, Велика, Изгрев, 

Кондолово, Резово, Синеморец, Фазаново, Кости 

 

Целите на опазване съгласно чл. 8,ал. 1, т.2 на ЗБР на  защитената зона са 

свързани със:  

•Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
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•Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

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

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 

• Възстановяване, при необходимост, на площта и естественото състояние 

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

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

 Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като 

предпоставка за стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния 

природозащитен статус и жизнеспособността на популациите на видовете, обект на 

опазване;  

• Природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво 

развитие на общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на 

видовете, обект на опазване 

В зоната са установени следните типове местообитания, включени в 

Приложение I на Директива 92/43/EEC и Приложение №1 на Закона за биологичното 

разнообразие, представени в таблица 4.1.2. 

Таблица 4.1.2. Типове природни местообитания, включени в Приложение I 

на Директива 92/43/EEC и Приложение №1 на Закона за биологичното разнообразие, 

предмет на опазване в  защитена зона „Странджа” (BG0001007). 

код наименование покри 
итие 
/%/ 

пред 
стави 
телност 

относ. 
площ 

прир. 
с-ст 

цяло 
стна 
о-ка 

1130 Естуари 0.0172 А А А А 

1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, 

които не са покрити или са едва 

покрити с морска вода 

0.0064 А В А А 

1160 Обширни  плитки заливи 0.5 А В А А 

1210 Едногодишна растителност върху 

морски крайбрежни наноси 
0.02 А А А А 

1240 Стръмни морски скали, обрасли с 

ендемични видове Limonium 
0.02 А А А А 

1410  Средиземноморски солени ливади      

2110 Зараждащи се подвижни дюни 0.009 А С А А 

2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria 

по крайбрежната ивица (бели дюни) 
0.0185 А В В В 
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2130* Неподвижни крайбрежни дюни с тревна 

растителност (сиви дюни) 

0.0001 В С А А 

2180 Облесени дюни      

2190 Влажни понижения между дюните      

3150 Естествени еутрофни езера с р-ност от 

типа Magnopotamion или Hydrocharition 
0.01 В С В В 

3260 Равнинни или планински реки с 

растителност от Ranunculion fluitantis и 

Callitricho-Batrachion 

0.01 В С А В 

3270 Реки с кални брегове с Chenopodion 

rubi и bidention p.p. 

     

4030 Европейски сухи ерикоидни 

съобщества 
0.1 А А А А 

5130 Съобщества на Juniperus communis 

върху варовик 

     

5210 Храсталаци с Juniperus spp.  0.00168 D C   

6110* Отворени калцифилни или базифилни 

тревни съобщества от Alysso-Sedion 

albi 

0.04 В C А В 

6210* Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху 

варовик(Festuco-Brometalia) (*важни 

местообитания на орхидеи) 

5.07 А В А А 

6220* Псевдостепи с житни и едногодишни 

растения от клас Thero-Brachypodietea 

5.07 А В А А 

62A0 Източно субсредиземноморски сухи 

тревни съобщества 

     

6430 Хидрофилни съобщества от високи 

треви в равнините и в планинския до 

алпийския пояс 

0.01 В С В В 

6510 Низинни  сенокосни ливади 0.001 С С С С 

7220* Извори с твърда вода с туфести 

формации (Cratoneurion) 

0.00024 В С В В 

8210 Хазмофитна растителност по 

варовикови скални склонове 

0.1 А С А А 

8220 Хазмофитна растителност по 

силикатни скални склонове 

 

0.1 А С А А 
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8230 Силикатни скали с пионерна 

растителност от съюзите Sedo-

Scleranthion или Sedo albi-Veronicion 

dillenii; 

0.0778 А С А А 

8310 Неблагоустроени пещери  0.0101 А С А А 

8330 Подводни или частично подводни 

морски пещери 

0.0056 А В А А 

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-

Carpinetum  

0.0108 D C   

9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion 

върху сипеи и стръмни склонове 

0.021 А С В В 

91AA* Източни гори от космат дъб  1.5E-05 В С А В 

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus 

robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior 

или Fraxinus angustifolia покрай големи 

реки 

0.0163 А С А А 

91G0* „Панонски гори  с Quercus petraea и 

Carpinus betulus” 

     

91M0 Балкано-панонски церово-горунови 

гори 

50.1368 А В А А 

91S0* Западнопонтийски букови гори 13.374 А С А А 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа      

91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior  

0.1 А С А А 

92A0 Крайречни галерии от Salix alba и 

Populus alba 

0.1 В В А В 

92D0 Южни крайречни галерии и храсталаци 

(Nerio-Tamaricetea и Securinegion 

tinctoriae)» 

     

 

* приоритетно за опазване тип местообитание.  
Кодовете на местообитанията са представени по Интерпретационния 

наръчник за хабитатите в Европейския съюз – EUR15 -версия 2, приет от Комисията 

за хабитатите на 4 октомври 1999 г. При описанието на всички от Приложение І към 

Директива 92/43/EEC, които се срещат в обекта са ползвани: 

 Код – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на 

типовете хабитати в Приложение І към Директива 92/43/EEC. 



 24

 Приоритетност – приоритетност на хабитата съгласно Приложение І 

към Директива 92/43/EEC. 

 Име – Българско име на хабитати съгласно Приложение І на Закона за 

биологичното разнообразие. 

 % Покр. – процентно покритие на хабитатите спрямо общата площ на 

обекта. 

 Предст. – степен на представителност, предоставя индикация за това, 

доколко даденият тип хабитат е “типичен”. Използвана е следната система за 

класифициране:  

  A - отлична представителност; 

  B – добра представителност; 

  C - значима представителност; 

  D - незначително наличие. 

 Относителна площ – относителна площ или площта от обекта, покрита 

от дадения тип хабитат, отнесена към общата площ от националната територия, 

покрита от този тип хабитат. Използваните интервали по класове са следните:  

 А) 100 >= p >15%;  

 B) 15 >= p > 2%; 

  C) 2 >= p >0 

 Природна стойност – Степен на опазване на структурата и функциите 

на дадения тип природен хабитат и възможности за възстановяване. Този критерий 

включва три под-критерия: i) степен на опазване на структурата; ii) степен на 

опазване на функциите; iii) възможности за възстановяване. Използвана е следната 

система за класифициране: A: отлично опазване; B: добро опазване; C: средно или 

слабо опазване. 

 Цялостна оценка. - Цялостна оценка на стойността на обекта за 

опазването на дадения тип природен хабитат. Представлява интегрирано оценяване 

на предишните критерии, като се взема предвид различната им тежест за 

разглеждания хабитат. Използвана е следната система за класифициране:  

 A: отлична стойност,  

 B: добра стойност,  

 C: значима стойност. 

Предмет на опазване са и редица ВИДОВЕ, включени в Приложение II на 

Директива 92/43/EEC и Приложенията на Закона за биологичното разнообразие 

/таблица 4.1.3./. 
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Таблица 4.1.3. Видове, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC и 

Приложенията на Закона за биологичното разнообразие, предмет на опазване в 

защитена зона „Странджа” (BG0001007). 

ВИД SPECIES Мест
на 

попул
ация 

Миграционна 
популация 

 

Оценка 

Разм
н. 

Зим
ув. 

Прем
ин. 

Попу
лац. 

Опаз
ване 

Изол
ир. 

Цял. 
оц-ка 

БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

 Bolbelasmus 

unicornis 

Р   V А А В А 

 Euplagia 

(Callimorpha) 

quadripunctaria 

Р   R B А В A 

алпийска 

розалиа   

Rosalia alpina Р   R B А С A 

бисерна мида  Unio crassus Р   R B А С A 

бръмбар рогач Lucanus cervus Р   R С А С A 

буков сечко  Morimus 

funereus 

Р   R B А С A 

еуфидриас  Euphydryas 

aurinia 

Р   R А А A A 

лицена  Lycaena dispar Р   R В А A A 

обикновен 

паракалоптенус  

Paracaloptenus 

caloptenoides 

Р   С А А С A 

обикновен сечко Cerambyx cerdo Р   R B А С A 

бръмбар 

отшелник  

Osmoderma 

eremita 

Р   R А А В A 

офигомфус  Ophiogomphus 

сecilia 

Р   R С А В A 

ценагрион Сoenagrion 

ornatum 

Р   R С А A A 

РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

дунавски 

карагьоз  

Alosa immaculata Р  С Р В А С A 

европейска 

горчивка  

Rhodeus sericeus 

amarus 

Р  С  С А С A 
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маришка мрена   Barbus plebejus Р  С  В А С А 

обикновен щипок Сobitis taenia         

распер  Aspius aspius Р  Р  В А С А 

резовски 

карагьоз  

Alosa tanaica Р  R Р В А С А 

брияна  Chalcalburnus 

chalcoide s 

Р  С  В А А А 

ЗЕМНОВОДНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

червенокоремна 

бумка 

Bombina вombina Р  Р  D     

гол.гребенест 

тритон 
Triturus karelinii Р  Р  С A C A 

ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

шипоопаш. 

костенурка 

Testudo hermanni Р  С  В A C  A 

шипобедр. 

костенурка 

Testudo graeca Р  С  В  A C  A 

обикновена 

блатна 

костенурка 

Emys orbicularis Р  С  С  A C  A 

южна блатна 

костенурка 

Mauremys 

caspica 

Р   R В  A С A 

пъстър смок Elaphe 

quatuorlineata 

Р  R  В  A С A 

БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

малък 

подковонос  

Rhinolophus 

hipposideros 

        

голям 

подковонос  

Rhinolophus 

ferrumequinum 

   G В А C А 

средиземн. 

подковонос  

Rhinolophus blasii    М В А C А 

южен 

подковонос  

Rhinolophus 

euryale 

   G В А C А 

гол. нощник  Myotis myotis    G В  А C А 

дългокрил 

прилеп  

Miniopterus 

schreibersi 

   М C  А C А 

дългоух нощник   Myotis bechsteini    G В  А C А 
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остроух нощник  Myotis blythii    М C  А C В 

трицветен 

нощник  

Myotis 

emarginatus 

   М В А C А 

широкоух прилеп  Barbastella 

barbastellus 

С   Р В А C А 

дългопръст 

нощник  

Myotis capaccinii    М C  А C А 

*европейски 

вълк  

Canis lupus Р   G В А C А 

рис Lynx lynx С   Р C  А В A 

лалугер Spermophilus 

citellus 

Р  V  C  В C А 

видра  Lutra lutra Р   G С А C А 

пъстър пор Vormela 

peregusna 

        

мишевиден 

сънливец  

Myomimus roachi         

Легенда:  

 SPECIES - наименование на видовете на латински съгласно 

Приложение II към Директива 92/43/ЕЕС и Директива 79/409/ЕЕС.  

 Вид – наименование съгласно Закона за биологичното разнообразие и 

други източници. Тъй като редица животински видове и по-специално, много видове 

птици мигрират, обектът може да е от значение за различни аспекти от цикъла на 

живота на тези видове. Използвана е следната класификация: 

 Местна популация - популации от местни видове, могат да бъдат 

намерени в обекта целогодишно. 

 Миграционна  попул. - миграционна популация от: 

 Размн. - размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и 

отглеждане на малките. 

 Зимув. - зимуващи видове, зползват обекта през зимата. 

 Премин. - преминаващи видове, използват обекта по време на 

мигриране или за сменяне на перата/козината извън местата за размножаване. 

 Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато 

точният брой е неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията. Чрез 

индекс е уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или 

индивиди (i). За някои видове със специална размножителна система, са отчетени 

отделно мъжките и женските индивиди, съответно с индекс (т) или (т).  
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В случаите, когато няма никакви цифрови данни е отбелязан 

размера/плътността на популацията като е посочено дали видът е типичен (С), рядък 

(R) или много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за популацията, тя е 

отбелязана като налична (Р). 

 Популация - размер и плътност на популацията на вида, който се 

среща в обекта, съотнесени с популациите на цялата територия на страната. Този 

критерий се използва за оценяване на относителния размер или плътност на 

популацията в обекта, в сравнение с тези на националната популация. Използван е 

следния модел за приблизителна оценка:  

 А) 100% >= р > 15%;  В) 15% >= р > 2%; С) 2% > р > 0%.  

 Във всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в 

незначителна степен, тя трябва да бъде посочена в четвърта категория - D) 

незначителна популация. 

 Опазване - степен на опазване на характеристиките на хабитата, които 

са от значение за дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране 

на този критерий е използвана "най-добра експертна преценка":  

 А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от 

оценката на възможностите за възстановяване);  

 В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката 

на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало 

състояние и лесно възстановяване); 

  С) средно или слабо опазване (всички други комбинации). 

 Изол. - степен на изолираност на популацията, намираща се на 

обекта, съотнесена с естествената степен за вида. Използвана с следната 

класификация:  

 А) (почти) изолирана популация; 

  В) не изолирана популация, но на границата на района на 

разпространение; 

  С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 

 Цял.Оц. - цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на 

дадения вид. Използвана е "най-добра експертна преценка", съгласно следната 

класификационна система:  

 А) отлична стойност; 

  В) добра стойност;  

 С) значима стойност. 
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Растения и птици не са включени в предмета на опазване на Защитена 

зона „Странджа” (BG0001007). 

Установени са или са вероятни много други растителни и животински 

видове, повечето от които включени в приложенията на ЗБР: 

 растения - Groenlandia densa,  Sideritis syriaca, Teucrium lamifolium, 

Epimedium pubigerum, Daphne pontica, Geranium tuberosum, Tulipa thracica, Vaccinium 

arctostaphylos, Verbascum bugulifolia, Veronica turrilliana, Polygala supine, Mespilus 

germanica, Primula acaulis ssp. Rosea, Pyracantha coccinea, Hesperis theophrasti, 

Otanthus maritimus, Hypecoum ponticum, Romulea linaresii ssp. Graeca, Lupinus albus, 

Scilla bythinica, Rhododendron ponticum, Laurocerassus officinalis, Pancratium maritimum 

, Knautia degenii , Imperata cylindrica , Ilex colchica,  Hypericum calycinum, Hypericum 

androsaemum, бяла водна лилия (Nymphaea alba); форскалева какула (Salvia 

forskahlei), триръба хептаптера (Heptaptera triquetra), черноморска ведрица (Fritillaria 

pontica), източен лопух (Trachystemon orientalis), пролетно ботурче (Cyclamen coum), 

тамянка (Cistus salvifolius), обикновен тис  (Taxus baccata),  цариградски нахут (Cicer 

montbretii), персийски крайспорник (Cheilanthes persica), тракийска метличина 

(Centaurea thracica), пихлерова метличина (Centaurea pichleri),  пензешова горва 

(Cardamine penzesii), дребно чадърче (Calystegia soldanella),  крайбрежен 

астродаукус (Astrodaucus littoralis),  есенна кумарка (Arbutus unedo), Морско зеле 

(Crambe maritime), блатно кокиче (Leucojum aestivum), бърдуче (Nuphar luteum), 

пеперудоцветен салеп (Orchis papilionacea), странджански дъб (Quercus hartwissiana), 

редкоцветен салеп (Orchis laxiflora), теснолисетн божур (Paeonia tenuifolia), червен 

божур (Paeonia peregrine), палешников серапиас (Serapias vomeraceae); 

В разработения, но все още неприет План за управление на Природен парк 

„Странджа” са картирани находища на следните приоритетни растителни видовe: 

 Veronica turriliana Stoj.and Stef. (търилово великденче, рядък вид, 

балкански ендемит) – разпространен по варовити скали във флористичен район Сж.;  

 Ophrys argolica H. Fleischm.(гръцка пчелица) – разпространен на 

варовити тревисти места и храсталаци във флористичен район Сж.;  

 Anthemis jordanovii Stoj. & Acht.(йорданово подрумиче, рядък вид 

български ендемит) – разпространен по варовити скали във флористичен район Сж 

(Малко Търново);  

 Verbascum lagurus Fisch. & C.A.Meyer (лагуров лопен, застрашен вид) 

– разпространен по каменисти, тревисти места, горски поляни в Сакар и Странджа;  

 Saponaria strndjensis Jord. (страндженско сапунче, рядък вид, 

български ендемит) – разпространен по каменисти места и скални пукнатини във 

флористични райони Рд /и/ и Сж.;  
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 Verbascum bugulifolium Lam. (винчелистен лопен, застрашен вид) – 

разпространен по сухи, тревисти места, пасища и храсталаци във флористични 

райони Чм/ю/ и Сж.;  

 Vaccinium arctostaphylos L. (кавказка боровинка, застрашен вид) – 

разпространен във влажни сенчести гори;  

 Oenanthe tenuifolia Boiss. & Orph.(странджански воден морач, рядък 

вид, балкански ендемит) – разпространен по тревисти местd и храсалаци във 

флористични райони Тхр, Сж, Сп /и/;  

 Sideritis syriaca (сирийски миризлив бурен, кримски чай, застрашен 

вид) – разпространен по варовити скали в Сж и СиБ;  

 Pyrus bulgarica Khutath. & Sachok (българска круша, рядък вид, 

български ендемит) – разпространен в храсталаци, край дъбови гори във 

флористични райони Чм, Сп/и/, Люл, Тхр, Сж;  

 Lens ervoides (Brign.) Grande (южна леща, застрашен вид) – 

разпространен по каменисти, варовити места във флористичен район Сж.;  

 Ilex colchica Pojark. (колхидски джел) – разпространен във влажни, 

сенчести букови гори във флористичен район Сж;  

 Quercus hartwissiana Steven (странджански дъб, рядък вид) – 

разпространен край реки във флористичен район Сж;  

 Tilia rubra DC.(червена липа, рядък вид) – разпространен в 

широлистни гори във флористични райони Чм, Люл, Сг, Сж, Осг. 

 безгръбначни – Lycaena ottomanus, Glaucopsyche alexis,  Heteropterus 

Morpheus, Maculinea arion, Zerynthia polyxena, Lithobius bifidus, Nymphalis xanthomelas, 

Parnassius Mnemosyne, Melitaea trivia, Brenthis Hecate, Trichoniscus valkanovi, Sisyra 

terminalis, Trichoniscus beroni, Thymelicus acteon 

 риби – пъстро попче (Pomatoschistus microps), беломорски скобар 

(Chondrostoma vardarense), лихнус (Mesogobius batrachocephalus), морска лисица 

(Raja clavata), малък речен кефал (Petroleuciscus borysthenicus), моруна (Huso huso), 

лупавец (Rutilus frisii), морски паун (Salaria pavo), тънкоуст кефал (Liza ramado), 

паламуд (Sarda sarda),  Pegusa lascaris, сом (Silurus glanis), руска есетра (Acipenser 

gueldenstaedti), качулата (безпипална) морска кучка (Coryphoblennius galerita), 

пъструга (Acipenser stellatus), морунаш (Vimba vimba), Aidablennius sphinx, европейска 

речна змиорка (Anguilla Anguilla), атерина (Atherina boyeri), звездоброец (морска 

жаба, морско биволче (Uranoscopus scaber),  обикновена бодлива акула (Squalus 

acanthias), морска котка (Dasyatis pastinaca), морски дракон (Trachinus draco), 

късоносо морско конче (Hippocampus guttulatus), високомуцунеста игла (Syngnathus 
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typhle), очилата зеленушка (Symphodus ocellatus), стронгил (Neogobius 

melanostomus); 
 земноводни – дървесница (Hyla arborea), горска дългокрака жаба 

(Rana dalmatina), зелена крастава жаба (Bufo viridis) и сирийска чесновница 

(Pelobates syriacus); 

 влечуги – сива водна змия (Natrix tessellate), медянка (Coronella 

austriaca), смок мишкар (Elaphe longissima), смок-стрелец (синурник) (Coluber 

caspius), ивичест гущер (Lacerta trilineata), кримски гущер (Podarcis taurica), зелен 

гущер (Lacerta viridis), ливаден гущер (Lacerta agilis), степен гущер (Podarcis muralis); 

 бозайници - дива котка (Felis silvestris), чакал (Canis aureus), златка 

(Martes martes). 

Площното разпределение на земите  в Защитена зона  „СТРАНДЖА” 
(BG0001007) е благоприятно с оглед реализация целите на опазване /Таблица 

4.1.4./: 

Таблица 4.1.4. Площно разпределение на земите  в защитена зона  

„Странджа” (BG0001007). 

Класове земно покритие Покритие /%/ 

друга орна земя   3 

други земи 1 

морски райони, заливи 2 

смесени гори 5 

сухи тревни съобщества, степи       2 

храстови съобщества     10 

широколистни листопадни гори 77 

 

Защитената зона се припокрива с Природен парк „СТРАНДЖА” (116 068.5 

ха). В рамките на зоната е Биосферният резерват (ЮНЕСКО) „Узунбуджак” 

/международен код IN03/. Защитената зона съдържа в себе си други обявени или 

приведени в съответствие със Закона за защитените територии категории защитени 

природни териториии, представени в таблица 4.1.5. 

Таблица 4.1.5. Обявени или приведени в съответствие със Закона за 

защитените територи категории защитени природни териториии, попадащи в 

границите на защитена зона  „Странджа” (BG0001007). 

КОД   КАТЕГОРИЯ И НАИМЕНОВАНИЕ ПОКРИТИЕ /%/ 

ВG01 Резерват „Силкосия” 0.34 

ВG01 Резерват „Средока” 0.52 
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ВG01 Резерват „Узунбуджак” 2.23 

ВG01 Резерват „Витаново” 0.95 

ВG01 Резерват „Тисовица” 0.64 

ВG03 Природна заб.Пещера и изворите на река Младежка” 0.90 

ВG03 Природна забележителност „Пещера Махарата” 0.01 

ВG03 Природна забележителност „Градището” 0.01 

ВG03 Природна забележителност „Камъка” 0.01 

ВG06 Защитена местност „Устието на Река Велека” 1.35 

ВG06 Защитена местност „Марина речка” 0.03 

ВG06 Защитена местност „Силистар” 0.72 

ВG06 Защитена местност „Руденово” 0.01 

ВG06 Защитена местност „Босна” 0.05 

ВG06 Защитена местност „Моряне” 0.09 

ВG06 Защитена местност „Велека” 1.41 

ВG06 Защитена местност „Петрова нива” 0.21 

ВG06 Защитена местност „Калката” 0.02 

ВG06 Защитена местност „Кривинозово” 0.11 

ВG06 Защитена местност „Парория” 0.90 

ВG06 Защитена местност „Докузак” 0.00 

Най-общо защитената зона съдържа в себе си следните категории 

защитени природни територии, представени като % покритие / таблица 4.1.6/: 

Таблица 4.1.6. Категории защитени природни територии, представени като 

% покритие от защитена зона  „Странджа” (BG0001007). 

КОД   КАТЕГОРИЯ ПОКРИТИЕ /%/ 

ВG05  Природен парк 100.00 

ВG01 Резерват  4.68 

ВG03 Природна забележителност 0.93 

ВG06 Защитена местност 4.91 

  Площта на защитената зона кореспондира с тази на 4 места по 

програмата КОРИНЕ БИОТОПИ / таблица 4.1.7./:  
Таблица 4.1.7. Покритие на местата по програма Корине биотопи, 

включени в границите на защитена зона  „Странджа” (BG0001007). 

Код Име       ПОКРИТИЕ /%/ 

F00007200 Странджа * 93.04  

F00007201 Узунбуджак + 2.09 

F00007202 Силкосия + 0.34 

F00007203 Велека - Силистар + 2.00 
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+ съдържа се изцяло в Натура 2000 обекта;  

 * двете места частично се припокриват; 

Защитена зона „СТРАНДЖА” (BG0001007) кореспондира с няколко други 

зони по европейската програма Натура 2000 / таблица 4.1.8./: 

Таблица 4.1.8. Кореспондиращи със защитена зона „Странджа” 

(BG0001007) други зони по Диерективи 92/43/ЕЕС и 79/409/ЕЕС. 

ДИРЕКТИВА  92/43/ЕЕС ДИРЕКТИВА  79/409/ЕЕС 

    Код Зона       Код Зона 

BG0000208 Босна BG0002040 Странджа 

BG0000219 Дервентски възвишения 2   

                 

Според вносителите на предложението Защитената зона е разположена в 

югоизточната част на България, на границата с Република Турция и обхваща 

водосборите на реките Велека и Резовска в българската част на планината. 

Минималната надморска височина е 0 м, максималната 657, а средната 326 м. 

Особеното разположение на планината и защитената зона на границите 

между Европа и Азия, я прави уникална по отношение на изключителното, за Европа, 

биоразнообразие. Тя е е типичен представител на суббиома на широколистните 

листопадни гори на умерения пояс с лавровиден подлес. Неслучайно в границите на 

защитената зона са обявени пет резервата, 17 природни забележителности и 12 

защитени местности.   

Според вносителите на предложението - Сдружение за дива природа 

"Балкани", тя съхранява добре запазени скални местообитания, хабитати от дъбови 

гори, съчетани с естуари и стръмни скали, важни места за хранене и размножаване 

на прилепите и други дребни бозайници. Тя включва значителни територии гори - 

91MO, 91S0, 91F0, 91E0. Това е най-важната зона за опазването на типа природно 

местообитание 91S0. Тя е важна и по отношение на географската кохерентност за 

устията (1130), белите дюни (2120) и сивите дюни (2130). Дюните (кодове 2120 и 

2130) са под формата на тясна ивица край плажовете - основно в близост до устията 

на реките.  

В зоната има 2 големи и 2 малки устия (1130). По-голямата част от 

крайбрежната ивица е заета от местообитание тип 1240 Стръмни морски скали, 

обрасли с ендемични видове Limonium. По-голямата част от вътрешността на зоната 

е заета от гори. Земеделските земи са разпръснати в някои от долините и около 

селата. Това е най-важното място, на което се среща южна блатна костенурка 

(Mauremys caspica) в Черноморския район. 
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Опазва местообитания също така за Emys orbicularis, Bombina bombina и 

Lutra lutra (it also inhabits rocky seashores in the site), Testudo hermanni, Testudo graeca, 

Elaphe quatorlineata sauromates, Vormela peregusna. Последните 4 обитават 

територии с не гъста храстова растителност, границите между гъсти гори и пасища 

или обработваеми земи, синори в земите с екстензивно земеделие. Зоната е една от 

двете зони в южната част на Черноморското крайбрежие (между пристанище Бургас 

и Турция), в които се срещат размножаващи се популации на шипобедрената и 

шипоопашатата костенурки на брегови местообитания. Тя включва нефрагментирани 

местообитания на вълка, но понастоящем видът е само маргинално представен– 

зоната цели възстановяването на естествения ареал на вида. 

Странджа е слабо населена във вътрешността на територията си, но 

крайбрежието през последното десетилетие силно се урбанизира. Територията е 

уязвима главно от човешки дейности, свързани с управлението и ползването на 

горите, както и към общото развитие на района.  Ползването на горите, включващо 

премахване на умиращите и сухите дървета, както и интензивни сечи в старите гори 

в значителна степен снижават качествата на горските местообитания. Прокарването 

на нови горски пътища в частност води до безпокойство на животните. Крайбрежната 

ивица е подложена на интензивно застрояване и урбанизация в резултат на 

развитието на туризма. Това води до влошаване и дори разрушаване на 

крайбрежните местообитания. По-голямата част от земеделските земи са изоставени 

и започват да обрастват с рудерална и храстова растителност. Намаляването на 

пашата, последвано от сукцесия на горите води до загуба на тревните 

местообитания. Потенциална заплаха представлява разораването на пасищата, 

което също води до разрушаване на местообитания. Сухите тревни местобитания са 

особено застрашени от пожари, както естествени, така и причинени от човека. 

Развитието на инфраструктурата в района може да доведе до разпокъсване и 

влошаване качеството на ценни местообитания. 

Странджа е един от осемте природни обекта, включени за наблюдение в 

Европейската програма за сътрудничество в управлението на парковите територии 

“Parks for Life”. 

4.2. ЗАЩИТЕНА ЗОНА „СТРАНДЖА” (BG0002040). 
Инвестиционното предложение ще се реализира и в границите на 

защитена зона „Странджа” , записана с идентификационен код BG0002040 от 

национална екологичната мрежа в частта й защитените зони по чл.6 ал.1 т.3 и 4 от 

ЗБР (НАТУРА 2000 В ЧАСТТА И ЗА ОПАЗВАНЕ МЕСТООБИТАНИЯТА НА ПТИЦИТЕ 

ОТ ДИРЕКТИВА  79/409/ЕЕС). Общата площ на зоната е 116 389.431 ха.  
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Територията обхваща землищата или части от тях на 24 населени места от 

2 общини на Бургаска област /таблица 4.2.1/. 

Таблица 4.2.1. Землища на населени места, включени в границите на 

защитена зона „Странджа” (BG0002040). 

 

ОБЩИНА ЗЕМЛИЩЕ НА НАСЕЛЕНО МЯСТО 

Малко Търново Близнак,  Малко Търново, Бръшлян, Бяла вода, Визица, Граматиково, 

Евренозово,  Заберново, Звездец, Калово,  Младежко, Сливарово, 

Стоилово 

Царево Царево, Ахтопол, Бродилово, Българи, Варвара, Велика, Изгрев, 

Кондолово, Резово, Синеморец, Кости 

 

Защитената зота е обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008 година на 

Министъра на околната среда и водите /Д.В. бр. 106, 12.12.2008 г./. Промяна в 

режима на дейностите е въведена със Заповед No.РД-75 от 28.01.2013 г. на МОСВ, 

Държавен вестник бр. 10/2013 г. 

Целите на опазване са свързани с:  

 Опазване и поддържане на местообитанията на видовете птици за 

постигане на техното благоприятно природозащитно състояние;  

 Възстановяване местообитанията на видовете птици, за които е 

необходимо подобряване на природозащитното им състояние;  

В границите на защитената зона се забранява: 

 залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения 

 използването на пестициди и минерални торове в ливади и пасища; 

 използването на неселективни средства за борба с вредителите в 

селското стопанство; 

 косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се 

техника и преди 15 юли. 

На територията на зоната са установени 260 вида птици, от които 75 са 

включени в Червената книга на България.   

От срещащите се видове, 112 са от европейско природозащитно значение 

(SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са 

включени 12 вида, а като застрашени в Европа, съответно в категория SPEC2 - 29 

вида, в SPEC3 - 71 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 96 вида, 

включени в Приложение ІІ на Закона за биологичното разнообразие, за които се 

изискват специални мерки за защита.  
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Те са вписани също в Приложение І на Директива 79/409 на ЕС за дивите 

птици.  

Странджа е едно от най-важните места в България от значение за 

Европейския съюз за 15 застрашени видове птици - черен щъркел (Ciconia nigra), 

египетски лешояд (Neophron percnopterus), орел змияр (Circaetus gallicus), малък 

креслив орел (Aquila pomarina), скален орел (Aquila chrysaetos), малък орел 

(Hieraaetus pennatus), сив кълвач (Picus canus), среден пъстър кълвач (Dendrocopos 

medius), белогърб кълвач (Dendrocopos leucotos), горска чучулига (Lullula arborea), 

голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), градинска овесарка (Emberiza 

hortulana), полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), земеродното рибарче 

(Acedo atthis), голямата пъструшка (Porzana porzana) и средиземноморски 

буревестник (Puffinus yelkouan). По време на миграция в района могат да се 

наблюдават 5 световно застрашени вида - малкият корморан (Phalacrocorax 

pygmeus), къдроглавият пеликан (Pelecanus crispus), белооката потапница (Aythya 

nyroca), ливадният дърдавец (Crex crex) и водното шаварче (Acrocephalus paludicola). 

Установени са 129 гнездещи вида - 73 са обитатели на горите и храсталаците, 12 

имат главните си гнездови ниши в горите, 5 в  скалите, а със селскостопанските земи 

е свързано гнезденето на 8 вида, някои от които имат голямо консервационно 

значение. Броят на синантропните видове е 16.  

Долното течение на река Велека е “място с тесен фронт на миграция” за 

реещите се птици. Почти целите популации на щъркелите и грабливите птици, 

прелитащи по черноморския прелетен път Via Pontica, преминават над Странджа 

планина, като грабливите птици често нощуват в горите.  
В предмета на опазване са включени видове, по чл. 6, ал.1, т.3 , определени в 

приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие: черногуш гмуркач (Gavia arctica), 

ушат гмурец (Podiceps auritus), обикновен буревестник (Puffinus yelkouan), белоока 

потапница (Aythya nyroca), поен лебед (Cygnus cygnus), бяла лопатарка (Platalea 

leucorodia), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), бял щъркел (Ciconia ciconia), черен 

щъркел (Ciconia nigra), голяма бяла чапла (Egretta alba), ръждива чапла (Ardea 

purpurea), нощна чапла (Nycticorax nycticorax), малка бяла чапла (Egretta garzetta), 

гривеста чапла (Ardeola ralloides), голям воден бик (Botaurus stellaris), малък воден 

бик (Ixobrychus minutus), къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), розов пеликан 

(Pelecanus onocrotalus), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), качулат корморан 

(Phalacrocorax aristotelis), черна каня (Milvus migrans), червена каня (Milvus milvus), 

орел рибар (Pandion haliaetus), осояд (Pernis apivorus), орел змияр (Circaetus gallicus), 

черен лешояд (Aegypius monachus), белоглав лешояд (Gyps fulvus), египетски 

лешояд (Neophron percnopterus), белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla), 
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тръстиков блатар (Circus aeruginosus), полски блатар (Circus cyaneus), степен блатар 

(Circus macrourus), ливаден блатар (Circus pygargus), малък креслив орел (Aquila 

pomarina), скален орел (Aquila chrysaetos), кръстат (царски) орел (Aquila heliaca), 

малък орел (Hieraaetus pennatus), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), белоопашат 

мишелов (Buteo rufinus), вечерна ветрушка (Falco vespertinus), малък сокол (Falco 

columbarius), средиземноморски сокол (Falco eleonorae), ловен сокол (Falco cherrug), 

сокол скитник (Falco peregrinus), саблеклюн (Recurvirostra avosetta), ливаден 

дърдавец (Crex crex), малка пъструшка (Porzana pusilla), средна пъструшка (Porzana 

parva), голяма пъструшка (Porzana porzana), турилик (Burhinus oedicnemus), 

кокилобегач (Himantopus himantopus), саблеклюн (Recurvirostra  avosetta), морски 

дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), кафявокрил огърличник (Glareola pratincola), 

бойник (Philomachus pugnax), златиста булка (Pluvialis apricaria), голяма бекасина 

(Gallinago media), пъстроопашат крайбрежен бекас (Limosa lapponica), малък горски 

водобегач (Tringa glareola), пепеляв брегобегач (Xenus cinereus), малка черноглава 

чайка (Larus melanocephalus), малка чайка (Larus minutus), дългоклюна чайка (Larus 

genei), гривеста рибарка (Sterna sandvicensi), каспийска рибарка (Sterna caspia), 

черна рибарка (Chlidonias niger), белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), белочела 

рибарка (Sterna albifrons), речна рибарка (Sterna hirundo), бухал (Bubo bubo), блатна 

сова (Asio flammeus), козодой (Caprimulgus europaeus), земеродно рибарче (Alcedo 

atthis), синявица (Coracias garrulous), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), 

черен кълвач (Dryocopus martius), сив кълвач (Picus canus), ), белогръб кълвач 

(Dendrocopos leucotos), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), горска 

чучулига (Lullula arborea), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка 

(Lanius minor), полска бъбрица (Anthus campestris), голям маслинов присмехулник 

(Hippolais olivetorum), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), полубеловрата 

мухоловка (Ficedula semitorquata), червеногуша мухоловка (Ficedula  parva),  

градинска овесарка (Emberiza hortulana). 

В предмета на опазване са включени и видове, по чл. 6, ал. 1, т. 4 , определени 

в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие – малък гмурец (Tachybaptus 

ruficollis), голям гмурец (Podiceps cristatus), червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), 

черноврат гмурец (Podiceps nigricollis), голям корморан (Phalacrocorax carbo), ням 

лебед (Cygnus olor), сива гъска (Anser anser),голяма белочела гъска (Anser albifrons), 

бял ангъч (Tadorna tadorna), фиш (Anas Penelope), сива патица (Anas strepera), зимно 

бърне (Anas crecca), зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), качулата потапница 

(Aythya fuligula), кафявоглава потапница (Aythya ferina), червеноклюна потапница 

(Netta rufina), клопач (Anas clypeata), лятно бърне (Anas querquedula), среден нирец 

(Mergus serrator), обикновена гага (Somateria mollissima), обикновен мишелов (Buteo 



 38

buteo), северен мишелов (Buteo lagopus), малък ястреб (Accipiter nisus). черношипа 

ветрушка (Falco tinnunculus), орко (Falco subbuteo), зеленоножка (Gallinula chloropus), 

лиска (Fulica atra), воден дърдавец (Rallus aquaticus), стридояд (Haematopus 

ostralegus), речен дъждосвирец (Charadrius dubius), пясъчен дъждосвирец 

(Charadrius hiaticula), обикновена калугерица (Vanellus vanellus), трипръст брегобегач 

(Calidris alba), сребриста булка (Pluvialis squatarola), малък брегобегач (Calidris 

minuta), сив брегобегач (Calidris temminkii), кривоклюн брегобегач (Calidris ferruginea), 

тъмногръд брегобегач (Calidris alpina), плоскоклюн блатобегач (Limicola falcinellus), 

голям червеноног водобегач (Tringa erythropus), средна бекасина (Gallinago 

gallinago), крещалец (Rallus aquaticus), малък червеноног водобегач (Tringa tetanus), 

голям горски водобегач (Tringa ochropus), голям свирец (Numenius arquata), голям 

зеленоног водобегач (Tringa nebularia), късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), речна 

чайка (Larus ridibundus), камъкообръщач (Arenaria  interpres), чайка буревестница 

(Larus canus), малка черногърба чайка (Larus fuscus), белокрила рибарка (Chlidonias 

leucopterus), жълтокрака чайка (Larus cachinnans), пчелояд (Merops apiaster). 

Зоната се обитава и от други видове птици – пъдпъдък (Coturnix coturnix), 

гургулица (Streptopelia turtur), чухал (Otus scops), домашна кукумявка (Athene noctua), 

обикновен пчелояд (Merops apiaster), въртошийка (Jynx torquilla), зелен кълвач (Picus 

viridis), малък пъстър кълвач (Dendrocopos minor), качулата чучулига (Galerida 

cristata), селска лястовица (Hirundo rustica), червеногръдка (Erithacus rubecula), южен 

славей (Luscinia megarhynchos), черногушо ливадарче (Saxicola torquatus), пъстър 

скален дрозд (Monticola saxatilis), кос (Turdus merula), поен дрозд (Turdus philomelos), 

червеногушо коприварче (Sylvia cantillans), голямо черноглаво коприварче (Sylvia 

atricapilla), жалобен синигер (Parus lugubris), син синигер (Parus caeruleus), чавка 

(Corvus monedula), обикновена чинка (Fringilla coelebs), Зеленика (Carduelis chloris), 

Зеленогуша овесарка (Emberiza cirlus), черноглава овесарка (Emberiza 

melanocephala),сива овесарка (Miliaria calandra). 

Територията на Странджа е обявена за природен парк през 1995 г. с цел 

дългосрочното опазване на уникална природа във водосборните басейни на реките 

Велека и Резовска и устойчиво социално-икономическо развитие на региона.  

Природният парк включва 25 защитени територии със собствен статут – 5 

строги резервата, един поддържан резерват, 12 защитени местности и 7 природни 

забележителности. Изготвен е план за управление от 2004 г., който още не е приет 

от Правителството.  

През 1998 г. територията е включена в мрежата КОРИНЕ Биотоп, поради 

европейското му значение за опазването на уникалната растителност и флора и 

богатата фауна с множество застрашени видове, включително птици.  
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Площното разпределение на земите  в Защитена зона „Странджа” 

(BG0002040) е представено в таблица 4.2.2. 

Таблица 4.2.2. Площно разпределение на земите в защитена зона 

„Странджа” (BG0002040). 

 

Класове земно покритие Покритие /%/ 

друга орна земя   6 

други земи 2 

екстензивни зърнени култури 6 

не-горски райони, култивирани с дървесна растителност 1 

сухи тревни съобщества, степи     3 

смесени гори 4 

широколистни листопадни гори                78 

Минималната надморска височина в зоната е 0 м, максималната – 691, а 

средната – 247 м. 

Защитената зона се припокрива изцяло с Природния парк „Странджа” 

(116068.5 ха). В рамките на зоната е Биосферният резерват (ЮНЕСКО) „Узунбуджак” 

/международен код IN03/, който заема 2.20 от нейната територия. 

  Площта на защитената зона се припокрива на 100 % с тази на 

едноименното място по програмата КОРИНЕ БИОТОПИ: 

Код Име ПОКРИТИЕ /%/ 

F00007200 Странджа  + 100  

Най-общо Защитената зона съдържа в себе си 4 категории защитени 

природни обекти, представени като % покритие в таблица 4.2.3. 

Таблица 4.2.3. Категории защитени природни територии, представени като 

% покритие от защитена зона  „Странджа” (BG0002040). 

КОД   КАТЕГОРИЯ    ПОКРИТИЕ /%/ 

ВG05  Природен парк 100.00 

ВG01 Резерват  4.60 

ВG03 Природна забележителност 0.01 

ВG06 Защитена местност 3.40 

 

Защитената зона съдържа в себе си и други обявени или приведени в 

съответствие със Закона за защитените територии категории защитени природни 

териториии /таблица 4.2.4./. 
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Таблица 4.2.4. Обявени или приведени в съответствие със Закона за 

защитените територи категории защитени природни териториии, попадащи в 

границите на защитена зона  „Странджа” (BG0002040). 

НОД   КАТЕГОРИЯ И НАИМЕНОВАНИЕ ПОКРИТИЕ /%/ 
ВG01 Резерват „Силкосия” 0.30 

ВG01 Резерват „Средока” 0.50 

ВG01 Резерват „Узунбуджак” 2.20 

ВG01 Резерват „Витаново” 1.00 

ВG01 Резерват „Тисовица” 0.60 

ВG03 Природна забележителност „Пещера и изворите на река 

Младежка” 
0.00 

ВG03 Природна забележителност „Пещера Махарата” 0.00 

ВG03 Природна забележителност „Градището” 0.01 

ВG03 Природна забележителност „Каменска бърчина” 0.00 

ВG03 Природна забележителност „Градището - естествено 

нсаходище на синя хвойна” 

0.01 

ВG06 Защитена местност „Устието на Река Велека” 1.30 

ВG06 Защитена местност „Марина река” 0.03 

ВG06 Защитена местност „Силистар” 0.70 

ВG06 Защитена местност „Руденово” 0.00 

ВG06 Защитена местност „Босна” 0.05 

ВG06 Защитена местност „Моряне” 0.10 

ВG06 Защитена местност „Велека” 1.41 

ВG06 Защитена местност „Петрова нива” 0.20 

ВG06 Защитена местност „Кълката” 0.02 

ВG06 Защитена местност „Кривинозово” 0.10 

ВG06 Защитена местност „Парория” 0.90 

ВG06 Защитена местност „Докузак” 0.00 

  Защитена зона „СТРАНДЖА”  (BG0002040) кореспондира с няколко други 

зони по Европейската програма Натура 2000 /таблица 4.2.5./:  

Таблица 4.2.5. Кореспондиращи със защитена зона  „Странджа” 

(BG0002040)  други зони по Диерективи 92/43/ЕЕС и 79/409/ЕЕС. 

ДИРЕКТИВА  92/43/ЕЕС ДИРЕКТИВА  79/409/ЕЕС 

Код Зона Код Зона 

BG0000208 Босна - - 

BG0000219 Дервентски възвишения 2 - - 

BG0001007 Странджа - - 
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5. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНОСТТА И СТЕПЕНТА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И 
ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ  ЗОНИ. 

Районът попада в Евксинтската биогеографска провинция, Странджански 

биогеографски район (А.Асенов, 2006). Биологичното разнообразие е изключително 

богато и уникално и за Европа. На сравнително малка територия тук могат да се 

намерят около 1670 растителни вида и 54 подвида, като  видовете с висока 

консервационна стойност са около 20 %. Това представлява около 47,6 % от 

висшите растения в България. Лесистостта е висока – около 80 % от територията са 

гори. Със странджанските гори завършва поясът на понтийско-евксинската 

растителност, разпространена в Северен Иран, Кавказ и по южното черноморско 

крайбрежие на Турция. В Странджа участието на местни дървесни и храстови 

видове в състава на горите е твърде значително – над 100 вида. В подлеса се 

наблюдават много елементи на колхидската флора.  

Фауната е разнообразна и има голямо консервационно значение - висок 

процент на ендемизъм, голям брой редки и реликтни видове, със значително 

сходството с малоазийския комплекс. Безгръбначните включват 97 ендемични, 12 

реликтни и 138 вида редки. В река Велека се срещат 16 вида и подвида от 5 

семейства риби.  Херпетофауната е представена с 30 вида, а впечатляващо е и 

птичето богатство – 261 вида или 68 % от установените видове в цялата страна, от 

които 118 гнездящи. Долното течение на река Велека е “място с тесен фронт на 

миграция” за реещите се птици. Почти целите популации на щъркелите и грабливите 

птици, прелитащи по черноморския прелетен път Via Pontica, преминават над 

Странджа планина, като грабливите птици често нощуват в горите. 

Описани са 54 вида бозайници – 66 % от българската и 42 % от 

европейската автохтонна сухоземна фауна (над 60% за едрите бозайници и 

прилепите и 35 % за групата на дребните бозайници). 

В т.4 на настоящата оценка бяха представени консервационно значимите 

видове като предмет на опазване в защитени зони „Странджа” (BG0001007) и 

„Странджа” (BG0002040). 

Описаните климатични особености, релеф, геоложка основа и почви, 

определят спецификата на формираните ценози върху имотите, предмет на 

инвестиционното предложение. 

При оценката са използвани основно данни от информацията, резултат на 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I", реализиран от МОСВ, основни научни публикации, 

както и получените от собствени теренни проучвания на екипа.  
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При оценката на въздействието върху видовете, предмет на защита в 

защитените зони, ще използваме матрица за оценка на степента на въздействие за 

типовете местообитания и местообитания на видове (Дир.92/43) /таблица 5./: 

Таблица 5. Матрица за оценка на степента на въздействие върху типовете 

местообитания и местообитания на видове. 

ОЦЕНКА КРИТЕРИИ 

0 Дейността не оказва въздействие 

1 Дейността има много слабо отрицателно въздействие. 

2 Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия 

3 Дейността може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия 

4 Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия 

5 Дейността може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия 

6 Дейността може да предизвика синергични въздействия 

7 Дейността може да предизвика вторични, кумулативни, синергични отрицателни 

въздействия, които могат да бъдат премахнати чрез смекчаващи/компенсиращи 

мерки. 

8 Дейността може да предизвиква значителни, вторични, кумулативни, синергични 

отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез 

смекчаващи/компенсиращи мерки. 

9 Дейността предизвиква значителни, средносрочни или дългосрочни/постоянни 

отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез 

смекчаващи/компенсиращи мерки. 

10 Дейността предизвиква значително и постоянно/необратимо отрицателно 

въздействие. Въздействието не може да бъде премахнато чрез 

смекчаващи/компенсиращи мерки. 

           

При прилагането й могат да бъдат диференцирани 4 интервала: 

 

0 Липсва въздействие; 

1 - 3 Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални 

мерки, освен спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация; 

4 - 6 Средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация с 

други фактори и да се препоръчат мерки за намаляване или премахване; 

7 - 10 Значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато чрез избор на 

алтернативи или прилагане на смекчаващи и компенсиращи мерки. 
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5.1. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ТИПОВЕТЕ ПРИРОДНИ 
МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕТЕ - ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ В ЗАЩИТЕНИТЕ 
ЗОНИ. 

5.1.1. Описание и анализ на въздействието на ОУП върху типовете 
природни местообитания и видовете - предмет на опазване в защитена зона 
„Странджа” (BG0001007). 

Специфичните теренни и климатични дадености  определят и получените 

данни от проведеното картиране, в резултат на проект: „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I", 

реализиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” от МОСВ.  

При изследването не са установени включените в Стандартния Натура 

2000 формуляр природни местообитания Постоянно покрити от морска вода пясъчни 

и тинести плитчини (1110) и Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по 

скалисти морски дъна (Рифове) (1170), поради което са отпаднали от предмета на 

опазване.  

Установени са и включени в предмета на опазване Средиземноморски 

солени ливади (1410), Облесени дюни (2180), Влажни понижения между дюните 

(2190), Реки с кални брегове с Chenopodion rubi и bidention p.p. ( 3270), Съобщества 

на Juniperus communis върху варовик (5130), Източно субсредиземноморски сухи 

тревни съобщества (62A0), „Панонски гори  с Quercus petraea и Carpinus betulus” 

(91G0*), Мизийски гори от сребролистна липа (91Z0), Южни крайречни галерии и 

храсталаци (Nerio-Tamaricetea и Securinegion tinctoriae)» ( 92D0). 

В имотите и в близост до тях в землището на село Близнак липсват  

условия за развитието и не са установени няколко местообитания от предмета на 

опазване на защитена зона „Странджа” (BG0001007): Естуари (1130), Тинесто-

песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска 

вода (1140), Обширни  плитки заливи (1160), Едногодишна растителност върху 

морски крайбрежни наноси (1210), Стръмни морски скали, обрасли с ендемични 

видове Limonium (1240), Средиземноморски солени ливади (1410), Зараждащи се 

подвижни дюни (2110), Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица 

(бели дюни) (2120), Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви 

дюни) (2130*), Облесени дюни (2180), Влажни понижения между дюните (2190), 
Естествени еутрофни езера с р-ност от типа Magnopotamion или Hydrocharition 

(3150), Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 

Callitricho-Batrachion(3260), Реки с кални брегове с Chenopodion rubi и bidention p.p. 

(3270), Европейски сухи ерикоидни съобщества(4030), Съобщества на Juniperus 
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communis върху варовик (5130), Храсталаци с Juniperus spp. (5210), Хидрофилни 

съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс (6430), 

Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion) (7220*), Хазмофитна 

растителност по силикатни скални склонове (8220), Силикатни скали с пионерна 

растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii (8230), 

Неблагоустроени пещери (8310), Подводни или частично подводни морски пещери 

(8330), Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum (9170), Смесени гори от 

съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове (9180*), Източни гори от космат 

дъб (91AA*), Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus 

excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (91F0), „Панонски гори  с 

Quercus petraea и Carpinus betulus” (91G0*), Западнопонтийски букови гори (91S0*), 
Мизийски гори от сребролистна липа (91Z0), Алувиални гори с Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior (91E0*), Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba (92A0), 

Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio-Tamaricetea и Securinegion tinctoriae) 

(92D0). 

Предвид характера и местоположението на бъдещото насаждение от сини 

сливи не може да се очаква въздействие върху тях. 

В землището на село Близнак при теренната инвентаризация по проекта 

на МОСВ са локализирани 7 местообитания от предмета на опазване - Отворени 

калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi (6110*), 

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) (6210*), Псевдостепи с житни и 

едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea (6220*), Източно 

субсредиземноморски сухи тревни съобщества (62A0), Низинни  сенокосни ливади 

(6510), Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове (8210), Балкано-

панонски церово-горунови гори (91M0). 

Описаните имоти са земеделски земи, изпозвани активно като ниви в 

миналото, а част от тях и до днес. Липсват мащабни обраствания с дървесна 

растителност и върху тях не се е развило установеното в землището съобщество 

Балкано-панонски церово-горунови гори (91M0). 
Теренът е предимно равнинен и  въпреки че на места органичният слой е 

редуциран до минимум и скалната основа е видна на повърхността няма никакви 

основания за допускане наличието на Хазмофитна растителност по варовикови 
скални склонове (8210). 

Не се засяга природно местообитание Отворени калцифилни или 
базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi (6110*).  
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Заема предполагаема обща площ в защитената зона от 60,26 ха. 

Проективното покритие на ценозите е около 10 %.  Характерна е  комбинация от 

типични видове като северно изтравниче (Asplenium septentrionale), златиста папрат 

(Ceterah officinarum), тлъстига бяла (Sedum album), мащерка (Thymus sp.), планинска 

хрущялка (Scleranthus perennis), жълт равнец (Achillea clypeolata),  алисоидес 

(Alyssoides graeca), гребеновиден житняк (Agropyron cristatum), търилово великденче 

(Veronica turrilliana), перуника (Iris melita), белезникав лук (Allium albidum) и др. Не са 

установени инвазивни, храстови и дървесни видове. Представеният по – долу 

състав на тревистата растителност в изследваните  имоти не отговаря на типичния 

за местообитанието. Налице са единствено широкосрещани видове като мащерка 

(Thymus sp.). Природното местообитание е установено е само в най-западната част 

от землището на границата на зеимлището на село Младежко.  
Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества (62A0) в 

землището на село Близнак е установено в най-източната част и не се засяга от 

реализацията на инвестиционтното предложение (фигура  5.1.1.1.) 

 
                 имоти                 62A0 

               Фигура  5.1.1.1. Местоположение на природно местообитание Източно 

субсредиземноморски сухи тревни съобщества (62A0) в землището на село Близнак 

спрямо имотите, обект на инвестиционното предложение. 
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За нуждите на анализа при изясняване степента на въздействие върху 

зоната екипът извърши теренна инвентаризация на растителността в изследваните 

имоти. Установеният от нас видов състав представяме по имоти, заедно с 

останалите установени в землището природни местообитания. 

Имот № 018029, местност „Балабана” се ползва като нива. През 2015-

2016 година е била заета от резене (Foeniculum vulgare), двугодишно (многогодишно) 

тревисто растение. Извършена е нова почвоподготовка. Минималните ивици 

запазената тревната покривка включват рудерални и плевелни видове, което 

определя имота като типична агроценоза.  

Таблица 5.1.1.1. Установен видов състав на растителността в Имот № 

18029, местност „Балабана”. 

СЕМЕЙСТВО / 
Family 

ВИД 
 

SPECIES ЗАЩИТЕН 
СТАТУС 

Имот № 018029, местност „Балабана”, 14.999 

 Сенникоцветни/ 

Apiaceae  

резенѐ / див копър Foeniculum vulgare - 

Розоцветни / 

Rosaceae 

червен глог Crataegus monogina - 

 
Фигура 5.1.1.2. Изглед от Имот № 18029, местност „Балабана”. 

Имот № 017007, местност „Юг Тарла” е бил продължително време 

необработваем. Силното захрастяване е причина  през 2016 година теренът да се 

прочисти с шредер, при което се запазва до голяма степен вторично тревното 

съобщество, формирано след агроценози.   
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Таблица 5.1.1.2. Установен видов състав на растителността в Имот № 
017007, местност „Юг Тарла”. 

 

СЕМЕЙСТВО / 
Family 

ВИД 
 

SPECIES ЗАЩИТЕН 
СТАТУС 

Имот № 117007, местност „Юг Тарла”, 11.001 дка 

 

Сенникоцветни / 

Apiaceae 

грудков цвол Chaerophyllum bulbosum  

широколистна тургения Turgenia latifolia  

обикновен сърпец Falcaria vulgaris  

 

 

 

Сложноцветни / 

Asteraceae  

казашки бодил Carduus spinosum - 

синя жлъчка Cichorium intybus - 

полски ветрогон Eryngium campestre - 

триомфетово подрумиче Anthemis triumfettii - 

австрийско подрумиче Anthemis austriaca - 

слънчева метличина Centaurea solstitialis  

обикновена синя жлъчка Cichoriumi ntybus - 

езиколистна паламида Cirsium ligulare - 

якобов спореж Senecio jakobaea - 

рогачица Xantium strumarium - 

 

 

Грапаволистни / 

Boraginaceae  

полско птиче просо Lithospermum arvense - 

полска незабравка Myosotis arvensis - 

пъстра наумка Cynoglossum creticum - 

лечебно паче гнездо Anchusa officinalis - 

обикновено усойниче Echium vulgare - 

италианско усойниче Echium italicum - 

разклонена незабравка Myosotis ramosissima  

Върбинкови 

Verbenaceae 

лечебна върбинка Verbena officinalis - 

Живеничеви 

Scrophulariaceae 

лечебен лопен 

 

Verbascum phlomoides - 

Бобови  

Fabaceae 

 

 

 

дребен гръмотрън Ononis pusilla - 

полска люцерна Medicago orbicularis - 

твърда люцерна Medicago rigidula - 

дребноцветна детелина) Trifolium micranthum - 

златиста детелина Trifolium aureum - 
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 дребен звездан Lotus angustissimus - 

пъстра зайчина Coronillavaria - 

бобовидна глушина Vicia narbonensis - 

Карамфилови  / 

Caryophyllaceae 

щитовиден карамфил Dianthus corimbosus - 

мизийски карамфил Dianthus moesiacus - 

каменоломкова мантийка Petroragia saxifraga - 

калугерка Vaccaria pyramidata - 

Ленови  

Linaceae 

кримски лен Linum auricum - 

теснолистен лен Linum tenuifolium  

 

 

 

 Устноцветни  / 

Lamiaceae 

обикновено подъбиче Teucrium chamaedrys - 

обикновен пчелник Marrubium vulgaris - 

тракийски ранилист Stachys thracica - 

германски ранилист Stachys germanica - 

калиерова мащерка Thymus callieri - 

панонска мащерка Thymus pannonicus - 

обикновен риган Origanum vulgare - 

котешка стъпка Clinopodium vulgare - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житни / Poacea  

заешки овес Trisetum flavescens - 

дългоосилеста овсига Bromus stivilis - 

 безосилеста овсига Bromus inermis - 

покривна овсига Bromus tectorum - 

 пасищен райграс Lolium perenne - 

теснолистна полевица Agrostis castellana - 

метличеста тимотейка Phleumpaniculatum - 

перест късокрак Brachypodium pinnatum - 

ежова главица Dactylis glomerata - 

среден пирей Eritrigia intermedia - 

валезийска власатка Festuca valesiaca - 

червена власатка Festuca rubra - 

ливадна метлица Poa pratensis - 

броеничеста метлица Poa sylvicola - 

луковична метлица Poa bulbosa - 

Лападови / 

Polygonaceae 

кървавочервен киселец Rumex sanguineus - 

козя брада Rumex acetosella - 
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Лютикови 

/Ranunculaceae 

летен горицвет Adonis aestivalis - 

Розоцветни / 

Rosaceae 

лечебен камшик Agrimonia eupatoria - 

белезникав  очеболец Potentilla neglecta - 

Копривови / 

Urticaceae 

обикновена коприва Urtica dioica - 

 

 
Фигура 5.1.1.3. Изглед от Имот № 117007, местност „Юг Тарла”. 

Видно е, че съставът на растителността в имота  включва и видове, 

характерни и за местообитание 6220  „Псевдостепи с  житни и едногодишни 
растения от клас Thero-Brachypodietea”, установено в землището само по 

индуктивен модел. Заема обща площ в обхвата на защитена зона „Странджа” от 

2684,65 ха. Проективното покритие на ценозите е около 60 %. Доминати са черна 

садина (Chrysopogon gryllus),   луковична ливадина (Poa bulbosa), грапав тениатерум 

(Taeniatherum caput-medusae). Видовата комбинация в локализираните полигони  в 

защитената зона  е типична за местообитанието -  Poa bulbosa, Poa compresa, Vulpia 

miurus, Trifolium cherleri, Trifolium arvense, Trifolium dubium Trifolium echinatum, 

Aegilops neglecta, Cynosurus echinarus, Petrorhagia prolifera, Psilurus incurvus, 

Convolvolus cantabrica, Eryngium campestre, Carthamus lanatus, Teucrium polium, 

Sanguisorba minor, Agrostis castellana, Cynodon dactylon, Hypericum perforatum, 

Potentilla inclinata, Dichantium ischaemum, Scleranthus perennis, Vulpia ciliata, 

Taeniatherum caput-medusae, Aegilops cylindraceum, Aira elegantissima, Phleum 

graecum, Trifolium balansae, Moenchia mantica, Lathyrus digitatus, Ornithopus 

compressus и.др. 
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Не са установени инвазивни, храстови и дървесни видове, утъпкване в 

резултат на прекалена паша, употреба на торове пестициди... В землището на село 

Близнак са описани единствено  площи по индуктивен модел. Заемат предимно 

изпъкналите части на релефа (хълмове). 

Описаните и представени по-долу площи по индуктивен модел в землището 

на село Близнак не се засягат от проекта. 

 
Имот 017007        6220*  
Фигура 5.1.1.4. Местоположение на Имот 117007 спрлямо природно 

местообитание 6220  „Псевдостепи с  житни и едногодишни растения от клас Thero-

Brachypodietea в землището на село Близнак. 
Имот № 047012 в местността „Дренака” с площ от 9 дка е със силно 

изпасана тревна покривка с рудерален характер и 20 процентово покритие с 

екскременти на домашни животни. Мозаечно разпръснати върху цялата територия са 

няколко десетки екземпляра бадемовидна круша (Pirus amygdaliformis). Липсва друга 

дървесна растителност. 

Налице е захрастяване. Плътни колонии с размери между 100-200 м2, 

заемащи 5-6 % от общата площ на обекта образува трънката  (Prunus spinosa). 
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Отчели сме 36 индивида от драка (Paleurus spina-cristi) с мозаечно 

разпределение въху имота и обраствания с дребен гръмотрън (Ononis pusilla) и 

бодлив гръмотрън (Ononis spinosa). 

Таблица 5.1.1.3. Установен видов състав на растителността в Имот № 

047012, местност „Дренака”. 

 

СЕМЕЙСТВО / 
Family 

ВИД 
 

SPECIES ЗАЩИТЕН 
СТАТУС 

Имот № 047012, местност „Дренака”, 9.00 дка 

Сенникоцветни / 

Apiaceae 

голям морков Daucus maximus  

тънколистна виненка) Ferulagomeoides  

Зърникови 

Rhamnaceae 

драка  Paleurus spina-cristi  

 

 

 

Сложноцветни / 

Asteraceae  

казашки бодил Carduus spinosum - 

синя жлъчка Cichorium intybus - 

полски ветрогон Eryngium campestre - 

слънчева метличина Centaurea solstitialis  

обикновена свещица Filago vulgaris  

езиколистна паламида Cirsium ligulare - 

рогачица Xantium strumarium - 

бял равнец Achilleamillefolium  

горчив пелин Artemisia absinthium  

наведен магарешки бодил Carduus nutans  

кримски гингер Onopordon tauricum  

 

Грапаволистни / 

Boraginaceae  

пъстра наумка Cynoglossum creticum - 

лечебно паче гнездо Anchusa officinalis - 

обикновено усойниче Echium vulgare - 

италианско усойниче Echium italicum - 

Върбинкови 

Verbenaceae 

лечебна върбинка Verbena officinalis - 

Живеничеви 

Scrophulariaceae 

лечебен лопен Verbascum phlomoides - 

хлебарков лопен Verbascum blattaria  

Бобови  

Fabaceae 

 

дребен гръмотрън Ononis pusilla - 

бодлив гръмотрън  Ononis spinosa - 

синя детелина Trifolium speciosum  
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жълта детелина Trifolium patens  

дребноцветна детелина Trifolium micranthum - 

набраздена глушина Vicia striata  

трицветна глушина Vicia melanop  

дребен звездан Lotus angustissimus - 

Карамфилови  / 

Caryophyllaceae 

щитовиден карамфил Dianthus corimbosus - 

мизийски карамфил Dianthus moesiacus - 

 

 

 

 Устноцветни  / 

Lamiaceae 

обикновено подъбиче Teucrium chamaedrys - 

обикновен пчелник Marrubium vulgaris - 

тракийски ранилист Stachys thracica - 

германски ранилист Stachys germanica - 

миризлив бурен Sideritismontana  

полска мента Menthaarvensis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Житни / Poacea  

заешки овес Trisetum flavescens - 

дългоосилеста овсига Bromus stivilis - 

 безосилеста овсига Bromus inermis - 

покривна овсига Bromus tectorum - 

 пасищен райграс Lolium perenne - 

теснолистна полевица Agrostis castellana - 

метличеста тимотейка Phleumpaniculatum - 

перест късокрак Brachypodium pinnatum - 

ежова главица Dactylis glomerata - 

среден пирей Eritrigia intermedia - 

 валезийска власатка Festuca valesiaca - 

червена власатка Festuca rubra - 

 мишорка Vulpia myurus  

луковична метлица Poa bulbosa - 

 

Розоцветни / 

Rosaceae 

бадемовидна круша  Pirus amygdaliformis - 

трънка   Prunus spinosa - 

лечебен камшик Agrimonia eupatoria - 

белезникав  очеболец Potentilla neglecta - 

Копривови/Urticaceae обикновена коприва Urtica dioica - 

Живовлекови / 

Plantaginaceae 

 

килест живовляк Plantago carinata - 

ланцетовиден живовляк Plantago lanceolata - 
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Брошови . 

Rubiaceae 

лъжливо еньовче Galium purium - 

тънко еньовче Galium tenuissimum - 

Лугачкови 

Dipsacaceae 

нарязанолистна лугачка Dipsacus latiniatus - 

Орхидеи 

Orchidaceae 

обикновен салеп Orchis morio - 

дървеницов салеп Orchis coriophora - 

 
Поади наличието на единични прадставители от род Orchis теренът може да 

бъде отнесен към деградирало местообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и 
храстови съобщества върху варовик. (FestucoBrometalia) (важни 
местообитания на орхидеи). 

По достъпната документация за природни местообитания според Общия 

Доклад природно местообитание Полуестествени сухи тревни и храстови 

съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 

(6210*) е регистрирано в рамките на проекта на МОСВ през 2011-2012 година в 114 

защитени зони в страната, включително и в „Странджа” (BG0001007).  

Местообитанието е разпространенио в цяла България, до около 1000 м 

н.в. Тревните съобщества са ксеротермни и ксеромезотермни от разреда Festucetalia 

valesiacae. Имат вторичен произход и се формират на мястото на изсечени в 

миналото широколистни листопадни гори. Формират пасищни територии по 

хълмистите терени. Най-често доминантни видове са белизма (Dichantium 

ischaemum), черна садина (Chrysopogon gryllus), коило (Stipa spp.), валезийска 

власатка (Festuca valesiaca), теснолистна ливадина (Poa angustifolia)  и др. На някои 

места, предимно в района на Предбалкана, тези съобщества се характеризират с по-

мезофилен характер. Почвите са средно мощни и мощни, предимно върху варовик, 

но съобществата могат да заемат също пясъчници и силикатни субстрати 

Важните места за орхидеи се определят, ако в конкретно местообитание 

се срещат голям брой орхидеи, ако е установена популация поне на един вид от тях, 

но той е нетипичен за тази територия, и ако сa установени един или няколко вида 

орхидеи, редки за тази територия. 

По Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, 

К. /ред./, 2009: Ръководство за определяне на местообитания от европейска 

значимост в България, Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен 

фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ 

БАЛКАНИ” то е разпространено в цялата страна до около 1000 м н.в. и включва 

ксеротермни до мезоксеротермни тревни съобщества на варовикова основа от 

разред Festucetalia valesiacae.  
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Представени са както от континентални или субконтинентални пасища или 

ливадни степи, така и от многогодишни тревни съобщества на варовити склонове от 

субсредиземноморските региони. Много от тези съобщества са вторични - на 

мястото на унищожени гори. Видовият състав е изключително разнообразен. Най-

често доминират белизма (Dichantium ischaemum), черна садина (Chrysopogon 

gryllus), коило (Stipa spp.), валезийска власатка (Festuca valesiaca) и по-рядко 

многогодишни овсига (Bromus spp.) в предпланините на Западна България. Важните 

места с орхидеи се определят на основата на един или няколко критерии - 

местообитание с участие на голям брой видове орхидеи,  местообитание на 

популация от поне един вид орхидеи, смятани като нетипични за тази територия или  

местообитание на един или няколко вида орхидеи, смятани като редки за тази 

територия. 

По Росен Цонев, Чавдар Гусев това са сухи ливади и пасища, доминирани 

от черна садина и белизма или ливадни степи. Тези съобщества са богати на житни 

фуражни треви и често се използват като пасища или като ливади.  

При активно изпасване от селскостопанските животни се променят 

доминантата им структура и видов състав. На места, пак в близост до селищата, 

навлизат и някои инвазивни видове, като айлант и бяла акация. В тези най-

преизпасани и силно рудерализирани пасища се увеличава популацията на 

лалугера. В полупланинските райони след изоставяне на пашата настъпва бързо 

обрастване на тревните съобщества с храсти и дървета –основно шипка, глог, 

трънка, по-рядко синя или червена хвойна. Цялостно почистване обаче от храстите 

не е препоръчителна мярка защото съществува равновесна динамика и участие на 

храсти до 10–25% е необходимо. Причината е, че в тях се размножават и намират 

убежище много от типичните за пасищата животни – насекоми, влечуги и птици.  

Ливадните степи основно се използват сенокосно и при експлоатацията им 

като пасища настъпва бързо изтощаване и осушаване на почвата, снижава се 

продуктивността им, често започва инвазия на орловата папрат. Въпреки че 

генерално пашата води до негативни промени, тя допринася и за намаляване на 

охрастяването им и трябва да се практикува с ограничения. Такива са ротационна 

паша на овце и крави, забрана на пашата на коне и др. Препоръчително е ливадните 

степи да се използват сенокосно, което запазва високото им биологично 

разнообразие. 

По данните от проекта  „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I", реализиран от МОСВ, 

местообитанието  заема предполагаема площ от 3574,77 ха.  
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Основният едификатор е черната садина (Chrysopogon gryllus), 

валезийската власатка (Festuca valesiaca) и белизма (Botriochloa ischaemum.) 

Общото проективно покритие на ценозите е средно около 90 % с гранични стойности 

между  95  и 80 %.   

Видовият състав в тревния етаж е типичен за местообитанието се срещат 

следните тревни видове: Chrysopogon gryllus, Festuca valesiaca, Muscari neglectum, 

Allium rotundum, Eryngium campestre, Poa bulbosa,  Potentilla inclinata, Cynosurus 

echinatus, Hypericum cerastioides, Rumex tenuifolius, Carlina corymbosa, Thymus sp., 

Scilla automnalis, Petrorrhagia prolifera, Trifolium hybridum, Taeniatherum caput-

medusae, Dactylis glomerata, Sanguisorba minor, Ferulago sylvatica, Cynosurus cristatus, 

Spiranthes spiralis, Daucus carota, Oenanthe millefolium, Plantago lanceolata, Trifolium 

angustifolium, Trifolium purpureum, Medicago falcata, Agrostis castellana, Elymus repens, 

Ononis arvensis, Phleum phleoides, Aegilops triaristata, Anthoxanthum odoratum, Briza 

media, Brachypodium pinnatum, Dianthus pseudoarmeria, Poa compressa, Lolium 

perenne, Agrimonia eupatoria, Botriochloa ischaemum, Poa angustifolia, Rubus caesius, 

Teucrium chamaedrys, Petrorhagia prolifera, Hypericum perforatum, Hieracium pillosella, 

Verbascum phoeniceum, Galium verum, Orlaya grandiflora, Holcus lanatus... 

Местообитанието често влиза в комплекс с отворени скали и скални 

площадки, заети от местообитанието 8230, като и с 6220.  

Рудерализацията е около и близко над 10%. Причините за това са в 

значителния дял на преходни от обработваеми земи местобитания, на 

местообитания, в подложени на преизпасване или рекреационна дегресия. Често 

срещани са обраствания с къпина, орлова папрат. Степента на обрастване на 

площите с дървесна и храстова растителност е около и над 20 % за 

преобладаващата част проучените полигони. По границите на площите се 

настаняват се най-нече  драка, грипа, глог, цер и благун.  Пасищната дегресия, като 

резултат от интензивно преизпасване,  се изразява в обедняване на видовия състав 

и промяна в дяловото участие на бобови растения. Екипът прави извод, че то е 

приоритетно за опазване, като основното тревно местообитание в преобладаващите 

горски като облик съобщества на защитена зона „Странджа” (BG0001007) и е от 

ключова важност за опазване на биологичното разнообразие в нея. 

В случая според нас се касае за деградирало местообитание 6210.  

Разпространението на 6210 в землището на селото и близки участъци от 

защитена зона „Странджа” (BG0001007) представяме на фигура 5.1.1.5 : 
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Имот 047012   6210*  6210*-индуктивен модел 

 
Фигура 5.1.1.5. Местоположение на Имот 047012 спрямо природно 

местообитание Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 

(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) (6210*) в землището на село 

Близнак. 

 
Фигура 5.1.1.6. Изглед от Имот 047012 в местността  Дренака в 

землището на село Близнак. 
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Растителната покривка в Имоти № 046012 (Фигура 5.1.1.7) в местността 

Арпалъка и 039033 (Фигура 5.1.1.8) в местността Еврена имат  абсолютно същите 

характеристики като 047012 с  изключение на това, че не е открит нито един 

представител на семейство Орхидеи (Orchidaceae).  

 
Фигура 5.1.1.7. Изглед от Имот 046012 в местността  Арпалъка в 

землището на село Близнак 

           
Фигура 5.1.1.8. Изглед от Имот 039033 в местността  Еврена в землището 

на село Близнак. 

Имот 056015 в местността Киморджука (10.001 дка) представлява в момента 

изоставена нива (Фигура 5.1.1.9.).  
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 Следите от последните обработки на почвата са ярко изразени и тревната 

покривка не е заела плътно земната повърхност. Развиват се саморасляци от червен 

глог (Crataegus monogina) и трънка (Prunus spinosa). Тревната покривка включва 

рудерални и плевелни видове, но трябва да се отбележи и присъствието на 

обикновен салеп (Orchis morio).   

 
Фигура 5.1.1.9. Изглед от Имот 056015 в местността Киморджука в 

землището на село Близнак. 

Имот 055005 в местността Киморджука (6.000 дка) представлява в момента 

също изоставена нива (Фигура 5.1.1.10.).  

      
Фигура 5.1.1.10. Изглед от Имот 055005 в местността Киморджука в 

землището на село Близнак. 
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Следите от последните обработки на почвата са също ярко изразени и 

тревната покривка не е заела плътно земната повърхност, но саморасляците от 

храсти се развиват по-ограничено. Тревната покривка включва рудерални и 

плевелни видове. Присъства вече и обикновен салеп (Orchis morio).   

За развитието на природно местообитание Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на 

орхидеи) (6210*) в двата имота са необходими продължително време и формиране 

на адекватен видов състав. В рамките само на няколко години, не би могло да 

възникне устойчиво и трайно дефинирано съобщество 6210, даващо основание за 

прилагане на строги мерки и охранителни мероприятия при ползване на описаните 

площи.. 

Поземлен имот № 019026 в местността „Балабана” продължително време е 

бил необработваем (Фигура 5.1.1.11.). Установеният видов състав е представен в 

Таблица 5.1.1.3. 

Таблица 5.1.1.4. Установен видов състав на растителността в Имот № 
019026 в местност „Балабана”. 

 

СЕМЕЙСТВО / 
Family 

ВИД 
 

SPECIES ЗАЩИТЕН 
СТАТУС 

Имот № 019026, местност „Балабана”,  0.800 дка 

Сложноцветни / 

Asteraceae  

полски ветрогон Eryngium campestre - 

Живеничеви 

Scrophulariaceae 

лечебен лопен Verbascum phlomoides - 

виолетов лопен Verbascum phoeniceum  - 

 

Бобови  

Fabaceae 

 

синя детелина Trifolium speciosum - 

жълта детелина Trifolium patens - 

набраздена глушина Vicia striata - 

дребен звездан Lotus angustissimus - 

 

 Устноцветни  / 

Lamiaceae 

обикновена пришница Prunella vulgaris - 

котешка мента Nepeta cataria - 

тракийски ранилист Stachys thracica - 

 

 

 

 

Житни / Poacea  

ежова главица Dactylis glomerata - 

троскот Cynodon dactylon - 

 пасищен райграс Lolium perenne - 

дългоосилеста овсига Bromus stivilis - 

обикновен пирей Eritrigia repens - 
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среден пирей Eritrigia intermedia - 

мека овсига Bromus mollis - 

космата латица 
 

Dasypyrum (Haynaldia) 

villosum 

- 

малка молинерия Molineriella minuta - 

Лападови / 

Polygonaceae 

киселец (козя брада) Rumex acetosella - 

 

 
 
Фигура 5.1.1.11. Изглед от Имот 019026 в местност „Балабана” в землището 

на село Близнак. 

Имотът представлява 0,8 дка типична сенокосна ливада, която по наше 

мнение би трябвало да запази естествения си характер и считаме, че е неподходяща 

за реализация на трайни насаждения. 

Природно местообитание Низинни  сенокосни ливади (6510) заема 

предполагаема площ от 29,34 ха в защитена зона „Странджа” и е единственото 

засегнато от реализацията на инвестиционното предложение. 

 Соред авторите на детайлното изследване от 2012 година в резултат на 

проект: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I", реализиран по оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013 г.” от МОСВ, в типичните си изяви местообитанието е с малки 

полигони, всеки под 0,1 ха, в които някои от ефектите на фрагментацията се 

наблюдават.  
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С най-високо обилие в полигоните на съобществата на местообитанието 

са Poa angustifolia, Poa sylvicola, Cynodon dactylon, Dactylis glomerata, Holcus lanatus, 

Hordeum bulbosum. Средното проективно покритие на съобществата  е около  90 %. 

установено присъствие на инвазивни видове,  най-често - на къпина.  Храстовите 

видове, които се срещат, са типични за протичащата прогресивна сукцесия на 

настаняване на горска растителност. Налице е обрастване на площите с дървесна и 

храстова растителност. Интензивността на пашата е слаба и инцидентна, по-

интензивна в близост до населените места, където, особено след коситба, има 

неблагоприятно въздействие в следствие на свръх експлоатация на продуктивните 

ресурси на местообитанието. В някои изолирани участъци, в близост до прокари,  се 

установиха първични следи от деградация на местообитанието в резултат на паша – 

уплътняване на почвата, и рудерализация.  Заливните ливади се срещат рядко в 

крайречните тераси на реките Резовска, Велека, Близнашка, Младежка и др. 

Заеманите участъци са равни или с неголям наклон, рядко на склонове до 15°. Това 

осигурява задържането на водата, както на подпочвената, която често е близо до 

повърхността, така и на повърхностната, постъпваща с валежите. През пролетта в 

крайречните участъци се наблюдават пролетни разливания или преовлажнявания. 

Почвите са алувиално-делувиални. През по-голямата част от вегетационния период 

те са умерено влажни. През втората половина на лятото в много случаи стават сухи. 

В много участъци тези ливади са разоравани и превръщани в ниви заради 

богатството си на хранителни вещества, поради което сега са силно 

рудерализирани. Често в тях навлизат храсти и дървета от съседните горски 

съобщества. Площите се използват и за неинтензивни пасища от домашни животни. 

При теренните проучвания по проекта на МОСВ локалитетът в землището на 

село Близнак, както и този до село Евренозово, съвпада изцяло с описаното 

разпространение на 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 

върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) (Фигура 

5.1.1.5.). Въпреки териториалното несъвпадение в случая, считаме, че реализацията 

на инвестиционното предложение засяга терен с добре изразени признаци на 

природно местобитание Низинни сенокосни ливади (6510) и Поземлен имот 

№019026 в местност „Балабана” в землището на село Близнак следва да се съхрани 

в настоящия му вид и да не се разработва. 

Въздействието при изграждането и експлоатацията на сливовите 

насаждения в землището на село Близнак, община Малко Търново, област Бургас 
при зададения вариант /Алтернатива І/ и при изпълнение на оформените препоръки 
/Алтернатива ІІ/ върху местобитанията, включени в предмета на опазване в 

Защитена зона „СТРАНДЖА” представяме в таблица 5.1.1.5. 
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Таблица 5.1.1.5.  Въздействие при изграждането и експлоатацията на 

сливовите насаждения в землището на село Близнак, община Малко Търново, 

област Бургас при зададения вариант /Алтернатива І/ и при изпълнение на 

оформените препоръки /Алтернатива ІІ/ върху местобитанията, включени в 

предмета на опазване в Защитена зона „Странджа”.  
код непр 

яко 
пря 
ко 

крат 
ко 
трай 
но 

сред 
но 
трай 
но 

дъл 
го 
трай 
но 

вре 
мен 
но 

пос 
тоян 
но 

куму 
ла 
тив 
но 

поло 
жител 
но 

отри 
цател 
но 

загу 
ба 
 
/%/ 

1130 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

1140 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

1160 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

1210 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

1240 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

1410 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

2110 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

2120 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

2130* няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

2180 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

2190 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

3150 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

3260 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

3270 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

4030 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

5130 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

5210 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

6110* няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

6210* няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

6220* няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

62A0 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

6430 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

      Алтернатива І  

6510 няма да няма няма да няма да няма няма да 0.27  

                                                       Алтернатива ІІ 

6510 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

7220* няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

8210 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

8220 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

8230 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

8310 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 
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8330 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

9170 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

9180* няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

91AA* няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

91F0 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

91G0* няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

91M0 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

91S0* няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

91Z0 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

91E0* няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

92A0 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

92D0 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

Описаните, в рамките на възможностите на разработката, състав и 

характерни особености на растителността в имотите  и околните терени, наред с 

физическите характеристики на терена, определят бедния характер и състав на 

зооценозата. Теренът предлага малко екологични ниши. 

Реализацията на инвестиционното предложение не засяга ихтиофауната в 

района. Деретата, в близост до имотите, са оводнени в къс период от време в 

годината и не се обитават от риби и други хидробионти, предмет на опазване в 

зоната - бисерна мида (Unio crassus), резовски карагьоз (Alosa tanaica), брияна 
(Chalcalburnus chalcoides), маришка мряна (Barbus plebejus), распер (Aspius 
aspius), европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), дунавски карагьоз 
(Alosa immaculate),  обикновен щипок (Сobitis taenia),  уклей (Chalcalburnus 
chalcoides), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), южна блатна 
костенурка (Mauremys caspica). 

Имотите са бивши ниви и не са свързани с местообитанията на видра 
(Lutra lutra), чието най-близко присъствие е регистрирано около моста над река 

Младежка на път І-9. 

До края на 2012 г. в защитената зона не са установени находища на 
Bolbelasmus unicornis, еуфидриас (Euphydryas aurinia), лицена (Lycaena dispar), 
обикновен сечко (Cerambyx cerdo), осмодерма (Osmoderma eremite), 
офиогомфиус (Ophiogomphus Cecilia) и ценагрион (Coenagrion ornatum). 

В групата имоти, предназначени за създаване на насаждения от сини сливи 

и в непосредствена близост до тях не са установени локалитети на регистрираните в 

зоната алпийска розалия (Rosalia alpina), бръмбар рогач (Lucanus cervus), буков 
сечко (Morimus funereus), обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus 
caloptenoides).  
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Най-близкото находище на тигров молец на Джърси (Euplagia 
quadripunctaria) е регистрирано в близост до разклона на републикански път І-9 с 

пътя за село Близнак (Фигура 5.1.1.12.).  
Площта на териториите с оптимални условия за вида според крайната 

карта е 22 282.71 ha. Находищата на целевия вид са част от оптималните и 

потенциалните местообитания. Общата площ на териториите с потенциални условия 

за популациите на вида според крайната карта е 105 022.86 ha, респективно 88.83% 

от площтта на зоната. 

 
 имоти      Euplagia quadripunctaria 

Фигура 5.1.1.12. Разположение на установените находища  и местообитания на 

тигров молец на Джърси (Euplagia quadripunctaria) в защитена зона “Странджа” 

(BG0001007). 

Тигрова пеперуда (тигров молец на Джърси) (Callimorpha quadripunctaria) е 

вид, чийто гъсеници и имаго обитават засолени степи, равнини, блата и плитки 

засолени езера, силно повлияни от панонския климат с високи температури и 

засушаване през лятото. Не е отбелязвана в района и не се очаква въздействие. 

Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides). Установени 

са 23 находища в защитена зона „Странджа”. (Фигура 5.1.1.13.).  

Най-близкото находище е на около 4 км югоизточно от имотите. Общата 

площ на ефективно заетите местообитания е 13 742.51 ха, а на потенциалните 

местообитания е 98 690.12 ха.  

Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides) е представител 

на шипогръдите скакалци от семейство катантопиди (Catantopidae) и обитава сухи 

тревни естествени обитания. В изследвания район са картирани оптимални и 

потенциални  местообитания, но няма съобщения за локалитети на вида. Очакваме 

слабо отрицателно въздействие предвид характера на изследваната територия. 
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имоти      Paracaloptenus caloptenoides 

Фигура 5.1.1.13. Разположение на установените находища  и 

местообитания на Paracaloptenus caloptenoides в защитена зона “Странджа” 

(BG0001007). 

В изследванитите имоти липсва дървесна растителност, адекватна на 

изискванията за развитие на популациите на видовете от разред Твърдокрили 

(COLEOPTERA) - бръмбар рогач (Lucanus cervus), обикновен сечко (Cerambyx 
cerdo), бръмбър отшелник/осмодерма (Osmoderma eremite) и буков сечко 
(Morimus funereus).  

Офигомфус /Зеленогръдо цигулче/ (Ophiogomphus сecilia) е вид водно 

конче /разред Водни кончета (Odonata)/,  от семейство Gomphidae, Разпространен е 

предимно в средните и по-рядко в горните течения на по-големите реки. Ларвите са 

обитатели на реки, а  сведенията за имагото от България са оскъдни. Екзувии са 

намирани както върху пръстта, така и върху растителните стъбла. При водата 

мъжките могат да кацат и на връхни части от растенията почти над самата вода. 

Според публикуваните данни на Българска фондация Биоразнообразие в 

www.odonata.biodiversity.bg видът е включен в Червен списък на видовете водни 

кончета в България в категорията „Уязвим”. Съобщаван от много места главно в 

Южна България без Черноморското крайбрежие.  

До края на 2012 г. в защитена зона “Странджа” (BG0001007) са установени 

7  находища (Фигура 5.1.1.14.). Най-близкото е на около 12 км югозападно от имотите 

в близост до село Звездец.  

Общата площ на потенциалните местообитания е 69315,28 ха, а на 

ефективно заетите местообитания за вида за зоната е 11 895,25 ha. 
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В зоната преобладават широколистни естествени гори, но мозайката от 

различни видове гори, открити тревисто-храстови терени и ограничени култивирани 

площи създава мозайка от местообитания, което влияе положително на популациите 

на видовете, разгледани по-горе, включително и офиогомфиус (Ophiogomphus 

сecilia).  

 

 
имоти         Ophiogomphus сecilia 

 
Фигура 5.1.1.14. Разположение на установените находища  и 

местообитания на Ophiogomphus сecilia в защитена зона “Странджа” (BG0001007). 

Видно е, че в тази част от землището на село Близнак са описани слабо и 

потениални местообитания.  

Предвид биологията на вида, местоположението на изследваните имоти и 

установеното обилие в района считаме, че реализацията на инвестниционното 

предложение няма да доведе до отрицателно въздействие върху популациите 

водното конче в зоната. 

Голям гребенест тритон (Triturus karelinii). В рамките на полевите 

проучвания в зоната са установени 11 екземпляра, от които 8 възрастни (3 мъжки и 5 

женски), 1 неполов зрял и 2 ларви.  

Най-близкото находище е северно от град Малко Търново (фигура 
5.1.1.15).  
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 . В имотите липсват подходящи местообитания и не се очаква 

въздеюйствие. 

 
 имоти      Triturus karelinii 

Фигура 5.1.1.15. Разположение на установените находища  и 

местообитания на голям гребенест тритон (Triturus karelinii) в защитена зона 

“Странджа” (BG0001007). 

Площта не предлага местообитания на неустановените в защитената зона 

при последните полеви проучвания червенокоремна бумка (Bombina bombina) и 
пъстър смок (Elaphe sauromates), 

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и шипоопашата костенурка 
(Testudo hermanni) имат сходна биология.  Местообитанията им на много места в 

ниските и хълмисти части на страната са свързани с: 

 Пясъчни дюни и брегове - обрасли с храсти или редки дъбови гори 

покрай бреговете на Черно море;  

 Западно евразийски листопадни храсталаци (гъсталаци) на келяв 

габър, драка, люляк и др. -  

 Твърдолистни храсталаци - шермо-медитерански храстови формации 

(предимно в Източните Родопи, Сакар, Дервентските възвишения, Санданско-

Петричката котловина), гъсталаци на Phyllirea, източна гарига на Cistus incanus и 

Гръко-Балкански псевдoмаквиси;  

 Тревисти и степни съобщества на сухи варовити терени ; 

 Сухотревни съобщества на силикатни терени ; 
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 Термофилни и субмедитерански дъбови гори (космат дъб, цер, благун); 

 Смесени термофилни гори (келяв габър, мъждрян, липа, клен и др.) 

Установените при теренното изследване характеристики на 

разпространеието и популациите им в защитена зона «Странджа» (BG0001007) са  

представени в таблица Таблица 5.1.1.6.   
Таблица 5.1.1.6.  Характеристики на разпространеието и популациите на 

шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и шипоопашата костенурка (Testudo 

hermanni)  в защитена зона «Странджа» (BG0001007). 

 

Показател шипобедрена костенурка  
     (Testudo graeca)  

шипоопашата костенурка 
(Testudo hermanni) 

установени екземпляри 59, - 36 мъжки, 15 женски и 7 

неполово зрели 

53, -  28 мъжки, 19 женски и 6 

неполово зрели 

обилие 0,28 екз. на 1000 м 0,25 екз. на 1000 м 

потенциално местообитание 112 910,62 ha 115 378,11 ha 

отсъствие 5314,40 ha 2 846,91 ha 

ефективно заето местообитание 68 900,31 ha 101 893,58 ha 

степен на свързаност на м-ята висока висока 

заплахи -разораване и разчистване на храсти на пасища  

-пожари 

-смъртност в резултат от пътен трафик 

-бракониерство и събиране 

 

Теренните условия в имотите в последните години предлагат пригодни и 

слабо пригодни условия за двата вида сухоземни костенурки. Регистрация на 

екземпляри от шипобедрена костенурка (Testudo graeca) е отбелязана чак при село 

Евренозово, но на шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и в рамките на 

изследвания район (Фигура 5.1.1.16).  

Реализацията на проекта ще засегне пригодни и слабо пригодни условия за 

двата вида сухоземни костенурки при настоящото неизползване на земите по 

предназначение. При използването им като ниви при бъдещо интензивно земеделие 

в района те ще бъдат почти изцяло загубени за двата вида.  
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    Имоти                 Testudo graeca                    Testudo hermanni 

 
Фигура 5.1.1.16. Разположение на установените находища  и местообитания 

на шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и шипоопашата костенурка (Testudo 

hermanni)  в защитена зона “Странджа” (BG0001007). 
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Създаваното насаждение от сини сливи с проективно покритие около и над 

40 % на тревистите видове ще съхрани и донякъде условията за тях при липсата на 

прилагане на химически средства за борба с плевели и вредители. Ще има 

възможоност да се ползват като хранителна база тревостоите и окапали плодове, 

ще се осигурят подходящи места за близки и далечни миграции. Ще се осигури площ 

за спокойствие от бракониери и събирачи поради охраната на обекта.  

В този смисъл не очакваме отрицателно въздействие върху популациите 

на  шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и шипоопашата костенурка (Testudo 

hermanni) в защитената зона. 

Както вече подчертахме в имотите няма условия за останалите два целеви 

вида влечуги от предмета на опазване - южна блатна костенурка (Mauremys  
caspica) и  обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis).  

Липсват подходящи условия за и видра (Lutra lutra). 
Муткур (Phocoena phocoena) и афала (Tursiops truncates) са обитатели 

на Черно море и това е причината да фигурират в Стандартния Натура 2000 

формуляр. Не се очаква въздействие върху за тясно свързаните с водни течения и 

наличие на рибни ресурси целеви видове. 
*Европейски вълк (Canis lupus). По Общия доклад за целевия вид  

вълкът обитава горски местообитания, храсталачни райони на прехода на гората, 

както и открити пространства. Придвижва се през различни местообитания (както 

гори, така и открити площи) в търсене на плячка и за маркиране на територията си. У 

нас се среща главно в планинските и полупланински райони. Местата, в които 

отглежда малките си (така наречените сърцевинни зони в територията му) са 

разположени в добре защитени горски местообитания, а леговищата най-често са 

изкопани на склон, в почвата или в корените на старо, паднало дърво и винаги са в 

близост до вода. Видът има силно развита социална структура. Живее на семейни 

групи. Всяка семейна група обитава и охранява голяма по размер територия, най-

често между 100 и 300 кв. км. Определящ фактор е наличието на богата хранителна 

база, която се състои главно от копитни (сърна, дива свиня, благороден елен). 

Обикновено устройва леговището си в труднодостъпни горски местообитания с гъста 

растителност. Районът, в който се отглеждат малките до 5-6 месечна възраст, се 

нарича сърцевинна зона и включва най-пригодните местообитания за вида (I клас на 

пригодност) в територията на семейната група. 

При полевите изследвания  са установени 15-17 индивида в три семейни 

групи – териториални вълци, които трайно обитават зоната. Общата площ на 

оптималните местообитания е 705,44 км2 или почти 60% от площта на зоната, от 

които  ефективно заетите покриват 703 км2 . 
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Районът е отдалечен от най-близката сърцевинна зона, разположена на 

над 10 км на юг. По границите и в близост до  имотите са описани съвпадащи 

потенциални и ефективно заети местообитания. Необходимата почвоподготовка и 

създаване на насажденията ще се извършат през лятото и есента и няма да засегнат 

пряко съществуващи местообитания и няма да възпрепятстват миграциите на 

вълците. Създаването на сливовите култури според нас ще създаде по – добри 

условия и ще приобщи територията към потенциалните местообитания при условие, 

че не се ограничава силно достъпността им чрез трайни и масивни оградни 

съоръжения. 

Рис (Lynx lynx). Обитава предимно гори като в близост до човека 

предпочита горски масиви с наличие на гъст подлес, особено (затворена гора). В по-

отдалечените от селищата територии използва горите с рядък или липсващ подлес 

(отворена гора), за да ловува. Допълнително се нуждае от склопени гори със или без 

скални масиви за почивка и изграждане на родилни леговища. 
Землището на село Близнак включва ефективно заети местообитания в 

близост до разглежданите група имоти. Инвестиционното предложение не  внася 

увреждащи ги дейности или фактори . Със създаването на насажденията от сливи се 

създават близки до горските условия, значително по-благоприятни за популациите 

на целевия вид от сега съществуващите.  

Три от видовете, предмет на опазване, не са регистрирани в защитената 

зона до 2012 година - лалугер (Spermophilus citellus), мишевиден сънливец 
(Myomimus roachi) и пъстър пор (Vormela peregusna). В землището на селото са 

описани потенциални местообитания. Теренните условия в имотите и в момента не 

отговарят на изискванията им и не могат да се очакват отрицателни въздействия, 

въпреки че се отнемат открити пространства. С използването на земята по 

предназначение с ежесезонни почвообработки територията би била още по-

неблагоприятна за техните популации. 

Болшинството целеви видове прилепи от предмета на опазване, обитават 

гористи карстови местности, в близост до водоеми с наличие на пещери и скалисти 

укрития. Теренът не предлага размножителни, зимни или летни находища на 

защитени видове прилепи, включени в предмета на опазване на защитена зона 

„Странджа (BG0001007), но съвсем естествено е част от потенциалните им ловни 

местообитания.  

Големият нощник (Myotis myotis) обитава карстовите райони в цялата 

страна, до 1200 m надморска височина, като е един от най-разпространените 

пещерни видове. Извършва сезонни миграции между летни и зимни местообиталища 

като установената най-дълга подобна миграция в България е от 40 km. 
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В зимни находища в зоната е бил установен само един 1 екземпляр, а в 

летните (пещери, минни галерии, бункери ...) 2 установени находища - общо 4. 

Големият подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) обитава пещери, 

скални ниши, хралупи, изоставени сгради и други закрити места със сравнително 

голям вход и обем. Среща се особено често в карстови местности. Той е 

стационарен вид, като извършва само локални сезонни миграции на разстояние до 

50 km. При полевите изследвания по проекта на МОСВ в известните находища за 

зимуване в зоната са били установени общо 615 екземпляра, а в летните за 

размножаване 163. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е 

оценена на 10 775 ha (9.1% от площта на защитената зона), а тази на потенциално 

подходящите ловни местообитания е 29 991 ha (25,4% от площта на защитената 

зона). Най-близките находища са в комплекс от пещери “Леярниците” и „Езерото” или 

„Брежанка”, изградени от варовици с триаска възраст (230 млн.години), в землището 

на село Младежко и сграда в село Евренозово. 

По данни на спелеолози от град Бургас една от най-големите колонии на 

подковоноси прилепи се намира в пропастната пещера „Голямата въпа” в местността 

„Бъзът” в землището на село Стоилово между историческата местност „Петрова 

нива” и защитена местност „Чешменски поляни”.  

Дългокрилият прилеп (Miniopterus schreibersii) е разпространен в 

цялата страна, като е най-често срещания вид прилеп в пещерите. Основната им 

храна са нощни пеперуди, двукрили и бръмбари. Дългокрилите прилепи извършват 

сезонни миграции на разстояние до 750 km. Предпочитат карстови райони, тъй като 

обитават главно естествени пещери. 

В зимни находища в зоната са установени 13 екземпляра, а в летните 4 

находище общо 41. Най-близките находища са в комплекса от пещери “Леярниците” 

и „Езерото”, „Брезнака” и др. в землището на село Младежко . 

Дългопръст нощник (Myotis capaccinii). Предпочита гористи карстови 

местности, в близост до водоеми и извършва големи миграции между летните и 

зимните си убежища. През лятото живее в малки и сухи пещери, а през зимата - в 

големи водни пещери, със сравнително ниска температура (4-6°C). В зимни 

находища в Странджа са установени 30 екземпляра, а в летните 5 установени 

находище общо 20. Най-близките находища са като на предходния вид. 

Както летните, така и зимните колонии на дългопръстия нощник често са 

смесени с вида дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), включен в предмета на 

опазване, с когото имат сходни изисквания към средата и най-близките находища 

съвпадат. 
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Дългоух нощник (Myotis bechsteini). Обитава главно горите, като 

извършва кратки миграции между летните и зимните убежища - до 35 km. През 

лятото живее в хралупи на дървета, по-рядко постройки и пещери, като често сменя 

жилището си.  

Видът е изключително хралупоживеещ . Установени са общо 15 находища 

и 10 места за струпване, най-близките в землището на село Младежко. 

Малкият подковонос (Rhinolophus hipposideros) е разпространен из 

цялата страна и обитава пещери, мазета, тавани и други части на сгради, минни 

галерии. Зимува в подземни убежища, като пещери, галерии и мазета. 

В зимни находища в Странджа са установени 49 екземпляра, а в летните 17 

установени находище общо 61. Най-близките находища са в землището на село 

Младежко. 

Остроух нощник (Myotis blythii). За България е описан подвидът M.b. 

oxygnathus, разпространен в цялата страна до надморска височина 1400 m, най-

често в карстови райони. Обитава пещери, като температурата на зимните убежища 

варира от 3 до 15°C. Образува големи колонии, често смесени с други видове 

прилепи.  

В зоната не са установени находища за зимуване на вида, а в 

единственото лятно само 5 екземпляра. 

Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) в България се среща 

рядко, главно в райони с малка надморска височина. Обитава влажни карстови 

пещери. В зоната не са установени находища за зимуване на вида, а в 3 летни  11  

екземпляра. 

Средиземноморският подковонос (Rhinolophus blasii) е с по-голяма 

концентрация в южните райони на страната. Обитава обрасли с храсти открити 

райони. Намира убежища в пещери и минни галерии. 

При полевите изследвания по проекта на МОСВ в известните находища за 

зимуване в зоната са били установени общо 670 екземпляра, а в известните 13 

летни за размножаване 137. Най-близките находища са при пещерите Калето, 

Езерото, Леярниците и други в землището на село Младежко. 

Трицветният нощник (Myotis emarginatus) не извършва дълги миграции, 

като най-често летните и зимните жилища са на разстояние до около 40 km. За 

убежища използва пещери и подпокривни пространства.   

У нас е установено, че зимуват само единични екземпляри. В известните 6 

летни находища в зоната са били установени общо 12 екземпляра. Най-близките са 

в комплекса от пещери в землището на село Младежко, а по-значимите в 

Братановата пещера южно от село Бръшлян, пещерите Каловото  и Голяма въта... 
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Широкоухият прилеп (Barbastella barbastellus) се среща главно в 

гористи местности. Лятото прекарва в хралупи на дървета или в подпокривни 

пространства, като женските образуват малки колонии, а мъжките обикновено 

живеят поединично. Зимува поединично или в големи колонии в пещери, със 

сравнително ниска температура, малко над 0°C. 

Установени са общо 9 находища и 6 места за струпване, но не са открити 

размножителни колонии в зоната. 

Южният подковонос (Rhinolophus euryale) обитава гористи местности с 

наличие на пещери, в близост до водоеми. Характерен е за цялата страна, най-често 

в карстови райони с надморска височина до 1000 m. 

При полевите изследвания по проекта на МОСВ в известните находища за 

зимуване в зоната са били установени общо 1400 екземпляра, а в известните 11 

летни за размножаване 500. Най-близките находища са при пещерите Калето, 

Езерото, Леярниците и други в землището на село Младежко, също Еленина дупка 

западно от село Бяла вода, Галерия Бръшлян.... 

Болшинството целеви видове прилепи от предмета на опазване, обитават 

гористи карстови местности, в близост до водоеми с наличие на пещери и скалисти 

укрития. Теренът за лешникови насаждения не предлага размножителни, зимни или 

летни находища на голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), голям нощник 

(Myotis myotis), дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), дългопръст нощник 

(Myotis capaccinii), остроух нощник (Myotis blythii), малък подковонос (Rhinolophus 

hipposideros), подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), остроух нощник (Myotis 

blythii), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), трицветент нощник (Myotis 

emarginatus)  и южен подковонос (Rhinolophus euryale),  включени в предмета на 

опазване на защитена зона „Странджа (BG0001007). Липсата на стара дървесна 

растителност  с наличие на хралупести дървета определя липсата на условия и за 

двата, свързани с горски местообитания вида - дългоух нощник (Myotis bechsteini) и 

широкоух прилеп (Barbastella barbastellus). 

Имотите обаче съвсем естествено са вероятно част от потенциалните 

ловни местообитания на прилепите, предвид сравнителната близост на редица 

находища, описани по-горе. Създаването на лешникови насаждения няма да измени 

характерът и състава на ентомофауната в района, разглуждани като хранителна 

база за прилепите. 

Описаните характерни особености в биологията на прилепната фауна, 

предмет на опазване в защитена зона „Странджа” (BG0001007) показват, че не са 

налични обстоятелства да бъдат засегнати местообитания, свързани с 

размножаване, зимуване, укрития, почивка или ловни територии. 
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Очакваното или вероятно въздействие върху видовете, включени в 

предмета на опазване на защитена зона „Странджа” (BG0001007), сме определили 

на база представения статус чрез матрицата за оценка на степента на въздействие 

от реализацията на лешниковите насаждения (Таблица 5.1.1.7.). 

Таблица 5.1.1.7.  Очаквано въздействие върху видовете, включени в 

предмета на опазване на защитена зона „Странджа” (BG0001007) от реализацията 

на инвестиционното предложение 

ВИД SPECIES Оценка за степента 
на въздействие при 

Алтернатива 1 

Оценка за степента 
на въздействие при 

Алтернатива 2 

БЕЗГРЪБНАЧНИ 

 Bolbelasmus unicornis 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

 Euplagia 

(Callimorpha) 

quadripunctaria 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

алпийска розалия Rosalia alpina 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

бисерна мида Unio crassus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

бръмбар рогач Lucanus cervus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

буков сечко Morimus funereus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

лицена Lycaena dispar 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

еуфидриас Euphydryas auriniа 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

обикновен 

паракалоптенус 

P. caloptenoides 1 много слабо 

отрицателно 

въздействие 

1 много слабо 

отрицателно 

въздействие 

обикновен сечко Cerambyx cerdo 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

ценагрион Coenagrion ornatum 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

офигомфус Ophiogomphus сecilia 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

бръмбар 

отшелник 

Osmoderma eremita 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

РИБИ 

карагьоз Alosa immaculate 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

горчивка Rhodeus sericeus 

amarus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

маришка мряна   Barbus plebejus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

резовски карагьоз Alosa tanaica 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 
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обикновен щипок Сobitis taenia 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

распер Aspius aspius 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

брияна Chalcalburnus 

chalcoides 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

ЗЕМНОВОДНИ 

голям гребенест 

тритон 

Triturus karelinii 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

червенокоремна 

бумка 

Bombina bombina 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

ВЛЕЧУГИ 

обикновена 

блатна 

костенурка 

Emys orbicularis 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

южна блатна 

костенурка 

Mauremys caspica 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

пъстър смок Elaphe quatuorlineata 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

шипоопашата 

костенурка 

Testudo hermanni 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

шипобедрена 

костенурка 

Testudo graeca 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

БОЗАЙНИЦИ 

подковонос на 

Мехели 

Rhinolophus mehelyi 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

средиземноморск

и подковонос 

Rhinolophus blasii 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

мaлък 

подковонос 

Rhinolophus 

hipposideros 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

голям подковонос Rhinolophus 

ferrumequinum 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

южен подковонос Rhinolophus euryale 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

подковонос на 

Мехели 

Rhinolophus mehelyi 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

голям нощник Myotis myotis 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

дългоух нощник Myotis bechsteini 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

дългокрил прилеп Miniopterus 

schreibersi 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 
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остроух нощник Myotis blythii 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

трицветен 

нощник 

Myotis emarginatus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

дългопръст 

нощник 

Myotis capaccinii 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

широкоух прилеп Barbastella barbastellus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

лалугер Spermophilus citellus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

*европейски вълк Canis lupus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

видра Lutra lutra 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

пъстър пор Vormela peregusna 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

мишевиден 

сънливец 

Myomimus roachi 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

* рис Lynx lynx 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

 

5.1.2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното 
предложение върху видовете птици, предмет на опазване в Защитена зона 
«Странджа» (BG0002040). 

Целевите видове съгласно Заповед № № РД-802/04.11.2008 година на 

Министъра на околната среда и водите /Д.В. бр. 106, 12.12.2008 г./ бяха представени 

в т.4.2.  

Първа стъпка при оценка въздействието върху тях от реализацията на 

инвестиционното предложение е определянето на статуса им спрямо избраната 

площадка и района, представени в таблицата по-долу в таксономичен ред по 

Т.Мичев, Д.Симеонов, Л.Профиров, 2012: „Птиците на Балканския полуостров". На 

тази база диференцираме видовете, върху които може да се очаква въздействие. 

Взели сме предвид и дали даден вид е установен като гнездящ в района – УТМ 

квадрат 10х10 км, обхващащ землищетно на село Близнак /също и част от това на 

село Евренозово/, по Атлас на гнездящите птици в България, Българско дружество 

за защита на птиците, 2007 г. 

Таблица 5.1.2.1. Статус на целевите видове птици, предмет на опазване в 

Защитена зона «Странджа» (BG0002040), спрямо избраната площадка и района. 

ВИДОВЕ, ПО ЧЛ. 6, АЛ.1, Т.3 , НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ: 

ВИД SPECIES СТАТУС СПРЯМО ТЕРЕНА 

РАЗРЕД ГЪСКОПОДОБНИТЕ (ANSERIFORMES) 

поен лебед Cygnus cygnus целогодишно не се среща в района. 
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белоока 

потапница  
Aythya nyroca целогодишно не се среща в района. 

Разред ГМУРКАЧОПОДОБНИ (GAVIIFORMES) 
черногуш гмуркач Gavia arctica целогодишно не се среща в района. 

Разред ГМУРЕЦОПОДОБНИ (PODICIPEDIFORMES) 
ушат гмурец Podiceps auritus целогодишно не се среща в района.. 

Разред БУРЕВЕСТНИКОПОДОБНИ (PROCELLARIIFORMES) 
обикновен 

буревестник 

Puffinus 

yelkouan 
целогодишно не се среща в района. 

Разред ПЕЛИКАНОПОДОБНИ (PELECANIFORMES) 
розов пеликан Pelecanus 

onocrotalus 
целогодишно не се среща в района. 

къдроглав 

пеликан 

Pelecanus 

crispus 
целогодишно не се среща в района. 

качулат корморан Phalacrocorax 

aristotelis 

целогодишно не се среща в района. 

малък корморан Phalacrocorax 

pygmeus 
целогодишно не се среща в района. 

 Разред ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ (CICONIIFORMES) 

нощна чапла  Nycticorax 

nycticorax 

целогодишно не се среща в района. 

малък воден бик  Ixobrychus 

minutus 

целогодишно не се среща в района. 

голям воден бик  Botaurus stellaris целогодишно не се среща в района. 

гривеста чапла Ardeola ralloides целогодишно не се среща в района. 

малка бяла чапла Egretta garzetta целогодишно не се среща в района. 

 голяма бяла 

чапла 
Egretta alba целогодишно не се среща в района. 

ръждива чапла Ardea purpurea целогодишно не се среща в района. 

черен щъркел Ciconia nigra не гнезди в района, но е възможно е да прелита 

епизодично или случайно 

бял щъркел  Ciconia ciconia целогодишно не се среща в района. 

блестящ ибис Plegadis 

falcinellus 

целогодишно не се среща в района. 

бяла лопатарка Platalea 

leucorodia 

целогодишно не се среща в района. 
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Разред ЯСТРЕБОПОДОБНИ (FALCONIFORMES) 

осояд Pernis apivorus гнезди в района.  

белоопашат 

мишелов  

Buteo rufinus не гнезди в района, но прелита епизодично или 

случайно 

червена каня  Milvus milvus не гнезди в района, но е възможно е да прелита 

епизодично или случайно 

черна каня  Milvus migrans не гнезди в района, но прелита епизодично или 

случайно 

египетски лешояд Neophron 

percnopterus 

не гнезди в района, но е възможно е да прелита 

епизодично или случайно 

белоглав лешояд  Gyps fulvus не гнезди в района, но е възможно е да прелита 

епизодично или случайно 

черен лешояд  Aegypius 

monachus 

не гнезди в района, но е възможно е да прелита 

епизодично или случайно 

тръстиков блатар  Circus 

aeruginosus 

целогодишно не се среща в района. 

полски блатар Circus cyaneus целогодишно не се среща в района. 

 ливаден блатар  Circus pygargus целогодишно не се среща в района. 

степен блатар Circus 

macrourus 

целогодишно не се среща в района. 

късопръст ястреб Accipiter 

brevipes 

не гнезди в района, но прелита епизодично или 

случайно 

малък креслив 

орел 

Aquila pomarina Не е установено, но е възможно да гнезди в района. 

Ползва хранителната база. 

скален орел Aquila 

chrysaetos 

не гнезди в района, но прелита епизодично или 

случайно 

царски орел Aquila heliaca не гнезди в района, но е възможно е да прелита 

епизодично или случайно 

морски орел Haliaeetus 

albicilla 

не гнезди в района, но е възможно е да прелита 

епизодично или случайно 

 малък орел  Hieraaetus 

pennatus 

Не е установено, но е възможно да гнезди в района. 

Ползва хранителната база. 

орел змияр Circaetus 

gallicus 

Не е установено, но е възможно да гнезди в района. 

Ползва хранителната база. 

орел рибар Pandion haliaetus целогодишно не се среща в района 
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вечерна ветрушка  Falco 

vespertinus 

не гнезди в района, но е възможно е да прелита 

епизодично или случайно 

малък сокол  Falco 

columbarius 

целогодишно не се среща в района. 

средиземноморск

и сокол  

Falco eleonorae целогодишно не се среща в района. 

сокол скитник Falco peregrinus не гнезди в района, но е възможно е да прелита 
епизодично или случайно 

ловен сокол Falco cherrug не гнезди в района, но е възможно е да прелита 
епизодично или случайно 

Разред ЖЕРАВОПОДОБНИ  (GRUIFORMES) 

 голяма 

пъструшка 

Porzana porzana целогодишно не се среща в района. 

средна пъструшка Porzana parva целогодишно не се среща в района. 

малка пъструшка Porzana pusilla целогодишно не се среща в района. 

ливаден дърдавец Crex crex целогодишно не се среща в района. 

сив жерав Grus grus целогодишно не се среща в района. 

РАЗРЕД ДЪЖДОСВИРЦОПОДОБНИ (CHARADRIIFORMES) 

кокилобегач  Himantopus 

himantopus 

целогодишно не се среща в района. 

саблеклюн Recurvirostra  

avosetta 

целогодишно не се среща в района. 

турилик  Burhinus 

oedicnemus 

целогодишно не се среща в района. 

кафявокрил 

огърличник  

Glareola 

pratincola 

целогодишно не се среща в района. 

морски 

дъждосвирец 

Charadrius 

alexandrinus 

целогодишно не се среща в района. 

златиста булка Pluvialis 

apricaria 

целогодишно не се среща в района. 

бойник Philomachus 

pugnax 

целогодишно не се среща в района. 

бекасина  Gallinago media целогодишно не се среща в района. 

пъстроопашат 

крайбрежен бекас 

Limosa 

lapponica 

целогодишно не се среща в района. 
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малък горски 

водобегач 

Tringa glareola целогодишно не се среща в района. 

пепеляв 

брегобегач  

Xenus cinereus целогодишно не се среща в района. 

малка черноглава 

чайка  

Larus 

melanocephalu 

целогодишно не се среща в района. 

малка чайка Larus minutus целогодишно не се среща в района. 

дългоклюна чайка Larus geneis целогодишно не се среща в района. 

черна рибарка  Chlidonias niger целогодишно не се среща в района. 

белочела рибарка Sterna albifrons целогодишно не се среща в района. 

каспийска 

рибарка 

Sterna caspia целогодишно не се среща в района. 

гривеста рибарка  Sterna 

sandvicensi 

целогодишно не се среща в района. 

белобуза рибарка Chlidonias 

hybridus 

целогодишно не се среща в района. 

РАЗРЕД КОЗОДОЕПОДОБНИ (CAPRIMULGIFORMES) 

козодой Caprimulgus 

europaeus 

гнезди в района. 

РАЗРЕД СОВОПОДОБНИ (STRIGIFORMES) 

бухал  Bubo bubo гнезди в района. 

блатна сова Asio flammeus целогодишно не се среща в района. 

РАЗРЕД СИНЯВИЦОПОДОБНИ (CORACIIFORMES) 

земеродно 

рибарче 

 Alcedo tais   целогодишно не се среща в района. 

синявица  Coracias 

garrulous 

не гнезди в района, но е възможно е да прелита 

епизодично или случайно 

РАЗРЕД КЪЛВАЧОПОДОБНИ (PICIFORMES) 

черен кълвач Dryocopus 

martius 

гнезди в района, но не е свързан с терена и е възможно 

само да прелита  

сив кълвач Picus canus не гнезди в района, но е възможно е да прелита 

епизодично или случайно 

белогръб кълвач Dendrocopos 

leucotos 

не гнезди в района, но е възможно е да прелита 

епизодично или случайно 
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среден пъстър 

кълвач 

Dendrocopos 

medius 

гнезди в района, но не е свързан с терена и е възможно 

само да прелита 

сирийски пъстър 

кълвач 

Dendrocopos 

syriacus 

гнезди в района, но не е свързан с терена и е възможно 

само да прелита 

РАЗРЕД ВРАБЧОПОДОБНИ (PASSERIFORMES) 

горска чучулига Lullula arborea гнезди в района 

полска бъбрица Anthus 

campestris 

не гнезди в района, но е възможно е да прелита 

епизодично или случайно 

голям маслинов 

присмехулник  

Hippolais 

olivetorum 

не гнезди в района, но е възможно е да прелита 

епизодично или случайно 

ястребогушо 

коприварче 

Sylvia nisoria не гнезди в района, но е възможно е да прелита 

епизодично или случайно 

полубеловрата 

мухоловка 

Ficedula 

semitorquata 

гнезди в района 

червеногуша 

мухоловка 

Ficedula  parva не гнезди в района, но е възможно е да прелита 

епизодично или случайно 

червеногърба 

сврачка 

Lanius collurio гнезди в района 

черночела 

сврачка 

Lanius minor гнезди в района, но не е свързан с терена и е възможно 

само да прелита 

градинска 

овесарка 

Emberiza 

hortulana 

гнезди в района 

ВИДОВЕ, ПО ЧЛ. 6, АЛ. 1, Т. 4 НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ  

РАЗРЕД ГЪСКОПОДОБНИТЕ (ANSERIFORMES) 

ням лебед  Cygnus olor целогодишно не се среща в района. 

сива гъска Anser anser целогодишно не се среща в района. 

голяма белочела 

гъска 

Anser albifrons целогодишно не се среща в района. 

бял ангъч Tadorna tadorna целогодишно не се среща в района. 

зеленоглава 

патица 

Anas 

platyrhynchos 

целогодишно не се среща в района. 

сива патица Anas strepera целогодишно не се среща в района. 

клопач Anas clypeata целогодишно не се среща в района. 

лятно бърне  Anas querquedula целогодишно не се среща в района. 

зимно бърне Anas crecca целогодишно не се среща в района. 
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фиш Anas Penelope целогодишно не се среща в района. 

червеноклюна 

потапница 

Netta rufina целогодишно не се среща в района. 

кафявоглава 

потапница 

Aythya ferina целогодишно не се среща в района. 

качулата 

потапница 

Aythya fuligula) целогодишно не се среща в района. 

обикновена гага  Somateria 

mollissima 

целогодишно не се среща в района. 

среден нирец Mergus serrator целогодишно не се среща в района. 

Разред ГМУРЕЦОПОДОБНИ (PODICIPEDIFORMES) 

малък гмурец Tachybaptus 

ruficollis 

целогодишно не се среща в района. 

черноврат гмурец Podiceps 

nigricollis 

целогодишно не се среща в района. 

голям гмурец Podiceps cristatus целогодишно не се среща в района. 

червеногуш 

гмурец 

Podiceps 

grisegena 

целогодишно не се среща в района. 

РАЗРЕД ПЕЛИКАНОПОДОБНИ (PELECANIFORMES) 

голям корморан  Phalacrocorax 

carbo 

целогодишно не се среща в района 

РАЗРЕД ЯСТРЕБОПОДОБНИ (FALCONIFORMES) 

обикн. мишелов  Buteo buteo гнезди в района. 

северен мишелов Buteo lagopus целогодишно не се среща в района. 

малък ястреб  Accipiter nisus не гнезди в района, но прелита епизодично или 

случайно 

черношипа 

ветрушка  

Falco tinnunculus не гнезди в района, но е възможно е да прелита 

епизодично или случайно 

орко Falco subbuteo не гнезди в района, но прелита епизодично или 

случайно 

РАЗРЕД ЖЕРАВОПОДОБНИ  (GRUIFORMES) 

крещалец  Rallus aquaticus целогодишно не се среща в района. 

зеленоножка Gallinula 

chloropus 

целогодишно не се среща в района. 

лиска Fulica atra целогодишно не се среща в района. 
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Разред ДЪЖДОСВИРЦОПОДОБНИ (CHARADRIIFORMES 

стридояд  Haematopus 

ostralegus 

целогодишно не се среща в района. 

обикновена 

калугерица 

Vanellus vanellus целогодишно не се среща в района. 

пясъчен 

дъждосвирец 

Charadrius 

hiaticula 

целогодишно не се среща в района. 

речен 

дъждосвирец 

Charadrius dubius целогодишно не се среща в района. 

сребриста булка  Pluvialis 

squatarola 

целогодишно не се среща в района. 

трипръст 

брегобегач  

Calidris alba целогодишно не се среща в района. 

малък брегобегач Calidris minuta целогодишно не се среща в района. 

 сив брегобегач Calidris temminkii целогодишно не се среща в района. 

тъмногръд 

брегобегач 

Calidris alpina целогодишно не се среща в района. 

кривоклюн 

брегобегач 

Calidris ferruginea целогодишно не се среща в района. 

плоскоклюн 

блатобегач 

Limicola 

falcinellus 

целогодишно не се среща в района. 

средна бекасина Gallinago 

gallinago 

целогодишно не се среща в района. 

голям свирец  Numenius arquata целогодишно не се среща в района. 

голям червеноног 

водобегач 

Tringa erythropus целогодишно не се среща в района. 

малък червеноног 

водобегач 

Tringa tоtanus целогодишно не се среща в района. 

голям зеленоног 

водобегач  

Tringa nebularia целогодишно не се среща в района. 

голям горски 

водобегач  

Tringa ochropus целогодишно не се среща в района. 

късокрил кюкавец  Actitis hypoleucos целогодишно не се среща в района. 

камъкообръщач  Arenaria  interpres целогодишно не се среща в района. 

речна чайка  Larus ridibundus целогодишно не се среща в района. 
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чайка 

буревестница 

Larus canus целогодишно не се среща в района. 

жълтокрака чайка  Larus cachinnans целогодишно не се среща в района. 

малка черногърба 

чайка  

Larus fuscus целогодишно не се среща в района. 

белокрила 

рибарка 

Chlidonias 

leucopterus 

целогодишно не се среща в района. 

Разред СИНЯВИЦОПОДОБНИ (CORACIIFORMES) 

пчелояд Merops apiaster гнезди в района. 

При оценката сме взели предвид и Специфична информация, получена в 

резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I" -  резултатите от проучването на 

орнитофауната в защитената зона, обобщени в Доклад за гнездящи птици. 

Проучваният район попада в землищата на селата Варвара, Синеморец, Малко 

Търново, Стоилово, Сливарово, Бръшлян и Младежко. Установени са общо 82 вида 

птици, от които 18 са обект на опазване. Допълнително са събрани данни за още два 

целеви вида, регистрирани от други автори през 2012 г. Резултатите показват, че 

зоната запазва значенето си за повечето от видовете, за които е обявена.  

В сравнение с периода до 2007 година са настъпили промени в статуса на 

видовете. Египетският лешояд е изчезнал като гнездящ. Регистрирани са два нови 

приоритетни вида, които не са отбелязани в стандартният формуляр като гнездящи -  

речна рибарка (Sterna hirundo) и малък ястреб (Accipiter nisus). 

Канкретна и точна информация за изследвания район ни беше 

предоставена по време на консултациите с Дирекцията на Природен парк 

„Странджа”, благодарение на която актуализирахме изнесените по-горе данни за 

статуса на някои целеви видове спрямо терена. 

От наблюдателен стационарен пункт по точков метод в местността 

„Балабанови ниви” на 15.06.2013 година са отбелязани прелитащи индивиди от 

черен щъркел (Ciconia nigra), царски орел (Aquila heliacal),скален орел (Aquila 

chrysaetos),  малък креслив орел (Aquila pomarina), орел змияр (Circaetus gallicus), 

малък орел (Hieraetus pennatus), осояд (Pernis apivorus), белоопашат мишелов (Buteo 

rufinus),  обикновен мишелов (Buteo buteo), черна каня (Milvus migrans), късопръст 

ястреб (Accipiter brevipes), малък ястреб (Accipiter nisus), голям яструеб (Accipiter 

gentilis), орко (Falco subbuteo), сокол скитник (Falco peregrinus), ловен сокол (Falco 

cherrug), вечерна ветрушка (Falco vespertinus). 
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Странджа е територия с тесен фронт на миграция за представителите на 

разред Ястребоподобни и за белия щъркел, данни за което се съдържат в редица 

публикации /Michev T., Profirov L. et all. 2011, Milchev B,1994…/. Създаването и 

експлоатацията на лешникови насаждения не е с параметри, засягащи по-някакав 

начин ятата мигранти.  

Разглежданата територия не включва водни обекти и влажни зони и 

отстои на значително отстояние от такива. Предвид характера си тя и землището на 

селото не предлагат местообитания на водолюбивите видове птици от предмета на 

опазване на Защитена зона „Странджа” (BG0002040) и от реализацията на 

инвестиционното предложение не се очакват въздействия върху популациите на 

черногуш гмуркач (Gavia arctica), ушат гмурец (Podiceps auritus), обикновен 

буревестник (Puffinus yelkouan), белоока потапница (Aythya nyroca), поен лебед 

(Cygnus cygnus), бяла лопатарка (Platalea leucorodia), блестящ ибис (Plegadis 

falcinellus), бял щъркел (Ciconia ciconia), черен щъркел (Ciconia nigra), голяма бяла 

чапла (Egretta alba), ръждива чапла (Ardea purpurea), нощна чапла (Nycticorax 

nycticorax), малка бяла чапла (Egretta garzetta), гривеста чапла (Ardeola ralloides), 

голям воден бик (Botaurus stellaris), малък воден бик (Ixobrychus minutus), къдроглав 

пеликан (Pelecanus crispus), розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), малък корморан 

(Phalacrocorax pygmeus), качулат корморан (Phalacrocorax aristotelis), саблеклюн 

(Recurvirostra avosetta), малка пъструшка (Porzana pusilla), средна пъструшка 

(Porzana parva), голяма пъструшка (Porzana porzana), турилик (Burhinus oedicnemus), 

кокилобегач (Himantopus himantopus), саблеклюн (Recurvirostra  avosetta), морски 

дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), кафявокрил огърличник (Glareola pratincola), 

бойник (Philomachus pugnax), златиста булка (Pluvialis apricaria), голяма бекасина 

(Gallinago media), пъстроопашат крайбрежен бекас (Limosa lapponica), малък горски 

водобегач (Tringa glareola), пепеляв брегобегач (Xenus cinereus), малка черноглава 

чайка (Larus melanocephalus), малка чайка (Larus minutus), дългоклюна чайка (Larus 

genei), гривеста рибарка (Sterna sandvicensi), каспийска рибарка (Sterna caspia), 

черна рибарка (Chlidonias niger), белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), белочела 

рибарка (Sterna albifrons), речна рибарка (Sterna hirundo), малък гмурец (Tachybaptus 

ruficollis), голям гмурец (Podiceps cristatus), червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), 

черноврат гмурец (Podiceps nigricollis), голям корморан (Phalacrocorax carbo), ням 

лебед (Cygnus olor), сива гъска (Anser anser),голяма белочела гъска (Anser albifrons), 

бял ангъч (Tadorna tadorna), фиш (Anas Penelope), сива патица (Anas strepera), зимно 

бърне (Anas crecca), зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), качулата потапница 

(Aythya fuligula), кафявоглава потапница (Aythya ferina), червеноклюна потапница 

(Netta rufina), клопач (Anas clypeata), лятно бърне (Anas querquedula), среден нирец 
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(Mergus serrator), обикновена гага (Somateria mollissima), зеленоножка (Gallinula 

chloropus), лиска (Fulica atra), воден дърдавец (Rallus aquaticus), стридояд 

(Haematopus ostralegus), речен дъждосвирец (Charadrius dubius), пясъчен 

дъждосвирец (Charadrius hiaticula), обикновена калугерица (Vanellus vanellus), 

трипръст брегобегач (Calidris alba), сребриста булка (Pluvialis squatarola), малък 

брегобегач (Calidris minuta), сив брегобегач (Calidris temminkii), кривоклюн брегобегач 

(Calidris ferruginea), тъмногръд брегобегач (Calidris alpina), плоскоклюн блатобегач 

(Limicola falcinellus), голям червеноног водобегач (Tringa erythropus), средна бекасина 

(Gallinago gallinago), крещалец (Rallus aquaticus), малък червеноног водобегач (Tringa 

tetanus), голям горски водобегач (Tringa ochropus), голям свирец (Numenius arquata), 

голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia), късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), 

речна чайка (Larus ridibundus), камъкообръщач (Arenaria  interpres), чайка 

буревестница (Larus canus), малка черногърба чайка (Larus fuscus), белокрила 

рибарка (Chlidonias leucopterus), жълтокрака чайка (Larus cachinnans). 

Дерета в близките околности на изследваната територия с  изключително 

ограничения си отток и липса на хранителна база не са подходящи за земеродно 

рибарче (Alcedo atthis). 

Няколко други целеви вида птици, които по Янков, П. (отг. ред.).:2007. 

Атлас на гнездящите птици в България, изд. на БДЗП, не гнездят в UTM квадратът, 

където попада землището на село Близнак, не са установени в близост и не се 

срещат  в района. Не са свързани по никакъв начин с имотите и  вероятността за 

прелитане при миграции е малка - тръстиков блатар (Circus aeruginosus), полски 

блатар (Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), ливаден блатар (Circus 

pygargus), орел рибар (Pandion haliaetus), малък сокол (Falco columbarius), 

средиземноморски сокол (Falco eleonorae), ловен сокол (Falco cherrug), сокол скитник 

(Falco peregrinus), блатна сова (Asio flammeus), северен мишелов (Buteo lagopus). Не 

не се очакват въздействия. 

В района липсват типичните местообитания за ливаден дърдавец (Crex 

crex) - влажни и мезофитни тревни съобщества с доминиране на ливадна метлица 

(Poa pratensis), лисича опашка (Alopecurus pratensis) и лепка (Gallium aparine) /по 

В.Делов, 2015:Червена книга на Република България/.  

Полска бъбрица (Anthus campestris) предпочита равнинни, нископланински 

и хълмисти райони в цялата страна, но с по-голяма концентрация в източните 

райони. В Сранджа гнездовата популация заема ивицата от 10-15 км, прилежаща на 

морския бряг и терени, западно от разглеждания район, като петнисто и разпръснато 

заема полосата до поречието на Тунджа. Присъствието й в района би било случайно 

и не се очаква въздействие. 
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Група дневни хищни птици, които не гнездят в района, поради обширните 

си гнездови територии и ловни участъци облитат или е възможно да облитат 

имотите, но не са свързани с територията и вероятността да я използват като 

трофична база, за почивка или укритие е малка. Поради това не може да се очаква 

въздействие върху върху популациите  на черна каня (Milvus migrans), червена каня 

(Milvus milvus), черен лешояд (Aegypius monachus), белоглав лешояд (Gyps fulvus), 

египетски лешояд (Neophron percnopterus), белоопашат морски орел (Haliaeetus 

albicilla), скален орел (Aquila chrysaetos), кръстат (царски) орел (Aquila heliaca), 

късопръст ястреб (Accipiter brevipes), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), вечерна 

ветрушка (Falco vespertinus), черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), орко (Falco 

subbuteo), малък ястреб (Accipiter nisus). 

Представителите на разред Piciformes в предмета на опазване са 5 вида 

типични горски обитатели. Гнездят в хралупи или дупки, които издълбават сами, а 

хранителният им режим включва най-често ларви и имаго на насекоми под кората на 

дърветата, понякога семена и плодове. В района е установено гнездене на среден 

пъстър кълвач (Dendrocopos medius), черен кълвач (Dryocopus martius) и сирийски 

пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), а  белогръбият кълвач (Dendrocopos leucotos) 

и сив кълвач (Picus canus) не гнездят в горите, разположени в землището на селото. 

Теренът не се обитава от включените в предмета на опазване представители на 

разред Кълвачоподобни (Piciformes) - среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), 

белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos 

syriacus), черен кълвач (Dryocopus martius), сив кълвач (Picus canus). 

Възможно е при миграции индивиди и от 5-те вида да облитат имотите, но 

предвид биологичните им изисквания към средата тя е неподходяща и не предлага 

местообитания. В този смисъл не може да се очаква въздействие върху тях. 

За всички останали видове птици от предмета на опазване на защитена 

зона „Странджа”, спазвайки принципа на предпазливостта, се налага оценка на 

евентуалното и очаквано въздействие върху тях от създаването и експлоатацията на 

сливовите насаждения.  

Осояд (Pernis apivorus).  Гнездящо прелетен и преминаващ за България 

вид, включен в Червената книга.  

Според Д.Домусчиев, Ж.Спиридонов (Бисерков, В. и др. (ред.) 2015. 

Електронно издание на Червена книга на Република България. БАН & МОСВ, София) 

предпочита високостъблени широколистни гори като гнезди само по дървета, на 

височина 10–22 m. Храни се основно с ларви на земни оси и пчели, стършели и 

други насекоми, дребни птици, влечуги и гризачи. Гнездовият участък е над 1000 ха, 

но търси храна до 7 км от гнездото. 
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В сравнение с другите грабливи птици, прекарва сравнително малко време 

у нас и още през август започва да отлита на юг. Отрицателно действащи фактори 

са масовото изсичане на старите гори, безпокойство,  бракониерство, използването 

на пестициди в земеделието.   

По Атлас на гнездящите птици в България, отг.ред. Янков(2007) видът 

гнезди в UTM квадратът. Числеността на гнездящата популация в България е 450 – 

550  двойки. 

По данните от Стандартния формуляр числеността му в зоната е оценена 

на 10-12 гнездящи двойки, а данните от пробни площадки  – проучване 2012 са 

установили 9.  

Орел змияр (Circaetus gallicus). Според Стойчо Стойчев, Добромир 

Домусчиев, Илия Ватев (Бисерков, В. и др. (ред.) 2015. Електронно издание на 

Червена книга на Република България. БАН & МОСВ, София) е гнездещо-прелетен и 

преминаващ, в миналото широко разпространен и често гнездящ в равнини и 

планини вид. Числеността му е оценена на 50–100 двойки. Среща се основно в 

хълмистите и нископланински части на страната в разредени широколистни и рядко 

иглолистни гори в близост до открити терени, пасища и ливади.  

Гнезди по дървета, основно широколистни. Строежът на гнездото е от края 

на април до началото на май. Храни се предимно със змии, гущери и жаби, по-рядко 

с дребни бозайници и насекоми.Отрицателно действащи фактори са едромащабното 

залесяване, голата сеч и пожарите, добиване на птици за изготвяне на препарати, 

смъртност, причинена от сблъскване с електрически стълбове и електропроводи, 

пряко преследване, безпокойство. 
По Атлас на гнездящите птици в България, отг. ред. Янков (2007) видът 

гнезди в UTM квадратът.  

По данните от Стандартния формуляр числеността му в зоната е оценена 

на 4-6 гнездящи двойки, а по данните от Доклада за гнездящите птици е установена 

една. Наблюдаван в изследвания район в средата на юни 2013 година от 

наблюдателен стационарен пункт по точков метод в местността „Балабанови ниви”, 

представено на извадка от картен материал на Google Maps по-долу (Фигура  

5.1.2.1.). 

Малък креслив орел (Aquila pomarina). По Любомир Профиров, Стойчо 

Стойчев (Бисерков, В. и др. (ред.) 2015. Електронно издание на Червена книга на 

Република България. БАН & МОСВ, София) е гнездещо-прелетен, преминаващ и 

отчасти зимуващ вид. В миналото е бил често срещан.  

Понастоящем близо 50 % от популацията му (350–400 гнездещи двойки) е 

концентрирана в Източни Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа.  
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По време на есенната миграция образува големи концентрации в района 

на Бургаския залив. Местообитания са му горски масиви от бук, дъб или смесени 

насаждения, стари полезащитни пояси и други горски площи, в близост до просторни 

тревни съобщества и край селскостопански земи, които птиците използват за 

ловуване. Гнезди основно на широколистни дървета, на височина 6–25 m. В 

хранителния спектър са установени обикновена полевка, лалугер, гущер, крехар, 

водна жаба. Отрицателно действащи фактори са рзработването 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. 

 
Село Близнак 

Фигура  5.1.2.1. Установени целеви видове птици през 2012 г. от 

наблюдателен стационарен пункт по точков метод в местността „Балабанови ниви” 

на извадка от картен материал на Google Maps. 

По Атлас на гнездящите птици в България, отг.ред. Янков(2007) видът 

гнезди в UTM квадратът. Числеността на гнездящата популация в България е 350 –

400  двойки. По данните от Стандартния формуляр числеността му в зоната е 

оценена на 16-24 гнездящи двойки, а данните от пробни площадки  – проучване 2012 

са установили 6.  

Наблюдаван е в изследвания район в средата на юни 2013 година от 

наблюдателен стационарен пункт по точков метод в местността „Балабанови ниви”, 

представено на извадка от картен материал на Google Maps по-горе (Фигура  

5.1.2.1.), предоставен ни при консултациите с Дирекция на ПП „Странджа”. 
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Малък орел (Hieraaetus pennatus). По Добромир Домусчиев, Петър 

Шурулинков (Бисерков, В. и др. (ред.) 2015. Електронно издание на Червена книга на 

Република България. БАН & МОСВ, София) е гнездещо-прелетен и преминаващ вид. 

Разпространен е в цялата страна, но с ниска плътност - 150 и 200 двойки. 

Числеността е стабилна, вероятно с лек спад поради масовото изсичане на старите 

гори у нас през последните 10 години. По време на прелет е често срещан, особено 

по Черноморското крайбрежие. Местообитания са му стари широколистни гори в 

полупланинските и хълмисти райони и ниските части на по-високите планини. 

Двойките заемат гнездовата територия в края на март, началото на април. Гнездото 

е разположено в стари широколистни или смесени гори, рядко гнезди на скали. 

Храни се с лалугери и други гризачи, птици (гълъби, дроздове, чучулиги, синигери), 

влечуги и др., които лови в гори и открити пространства. Отрицателно действащи 

фактори са масовото изсичане на старите гори, безпокойство, унищожаване на 

ценни местообитания от пожарите в Югоизточна България в началото на XXI век, 

пряко преследване от бракониери.  

По Атлас на гнездящите птици в България, отг.ред. Янков(2007) видът не 

гнезди в UTM квадратът, но е наблюдаван в изследвания район в средата на юни 

2013 година от наблюдателен стационарен пункт по точков метод в местността 

„Балабанови ниви”, представено на извадка от картен материал на Google Maps по-

горе.  При  включване на района в гнездовата или ловна територия имотите биха 

могли да изпълняват известна роля като ловно поле за влечуги, дребни птици и 

бозайници. 

По данните от Стандартния формуляр числеността му в зоната е оценена 

на 3-5 гнездящи двойки, а данните от пробни площадки  – проучване 2012 са 

установили 4.  

Обикновен мишелов (Buteo buteo). Постоянен и преминаващ вид. 

Обитава широколистни и смесени гори, открити пространства. Гнездото си строи на 

дърветата. Обикновено използва това от предишната година, като с течение на 

времето то може да достигне метър в диаметър и 80 см височина.  

Храни се предимно с дребни бозайници, влечуги, земноводни, едри 

насекоми и друга подобна по размери плячка. Понякога яде и мърша. Заплахите са 

свързани с 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. 

По Атлас на гнездящите птици в България, отг.ред. Янков (2007) видът 

гнезди в UTM квадратът. 
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По данните от Стандартния формуляр числеността му в зоната е оценена 

на 48-50 гнездящи двойки, а данните от пробни площадки  – проучване 2012 са 

установили 37.  

 Малък ястреб (Accipiter nisus). По Златозар Боев, Георги Стоянов 

(Бисерков, В. и др. (ред.) 2015. Електронно издание на Червена книга на Република 

България. БАН & МОСВ, София) е постоянен и преминаващ вид. През гнездовия 

период се среща почти в цялата страна, но с най-висока численост в планините и 

предпланините (Стара планина, Пирин, Славянка, Витоша) и Черноморското 

крайбрежие. По-рядък е в равнините и низините. Местообитания са гори и 

окрайнините им в равнините, предпланините и планините до алпийския пояс. През 

гнездовия период по-чест в планините и в широколистните гори. Гнезди по единични 

високи дървета в открити места или по окрайнини на гори. Орнитофаг. Ловува 

дребни птици до 120 g, обикновено до 7 km от гнездото. Отрицателно действащи 

фактори са безпокойство, отстрел, обезлесяване на обширни райони в равнините, 

съкращаване на хранителната база. 

По Атлас на гнездящите птици в България, отг.ред. Янков(2007) видът не 

гнезди в UTM квадратът, но е възможно е да прелита епизодично или случайно. При  

включване на района в гнездовата или ловна територия  имотите биха могли да 

изпълняват известна роля като ловно поле за влечуги, дребни птици и бозайници. 

Установен е в защитена зона „Странджа” като гнездящ при проучване 2012 година.  

В описаните особености в биологията  на 6 –те представители на разред 

Ястребоподобни (FALCONIFORMES) има доста сходни характеристики. Теренът, 

отреден за създаване на сливови насаждения като бивши ниви не предлага гнездови 

местообитания и е зает от тревисти видове. Няма основание да се очакват 

характерните отрицателни въздействия като  унищожаване, увреждане, влошаване, 

фрагментация, замърсяване...  

Липсата на ситуирани в момента гнезда и на възможността близката 

дървесна растителност да бъде заета в близките години мнимизира до голяма 

степен и фактора безпокойство.  

Запазват се в бъдеще възможностите за гнездене при достигане на 

оптимални параметри като възраст, височина, склопеност, диаметър, наличие на 

хранителна база в гнездовия периветър на всички лесистни терени в околностите. 

Не се очакват въздействия върху 6-те вида дневни хищни птици при 

близки и далечни миграции. Параметрите на създаваните насаждения не са 

препятствие за мигрантите по Via Pontica и не нарушават термики, места за почивка, 

съществуващи биокоридорни връзки.   
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Увеличената лесистност може да бъде отчетена като отрицателно 

въздействие, но с изключително ниска степен, поради малката численост и плътност 

на популациите на хищниците, което напълно ще се тушира от поземлените имоти 

със силно изразена сукцесия, насочена към самозалесяване, извън проекта, като 

пасища, мера. 

 Създаването на насажденията и тяхната експлоатация са нормална 

селскостопанска дейност, чиято интензивност не се различава от традиционните за 

страната и района. Напротив биологичният характер на технологията определя 

използването на по-малко техника поради липсата на химическа борба с 

вредителите и от там евентуалното безпокойство ще е сведено до минимум.  

Сумарно реализацията на проекта е по-благоприятна за хищните птици, 

отколкото възстановяването на ползването на имотите като ниви, при което 

почвообработките и борбата с гризачите немунуемо ще намалят тяхната трофична 

стойност. 

Реализацията на проекта не е част от изяснените по-горе за всеки вид 

заплахи, които могат да бъдат обобщени  така - масовото изсичане на старите гори, 

едромащабното залесяване, гола сеч, унищожаване на гнездата при горскостопански 

дейности, пожари, безпокойство, бракониерство, изграждане на електрически 

стълбове и електропроводи, причиняващи смъртност, причинена от сблъскване или 

токови удари при кацане, използването на пестициди в земеделието, 

инфраструктурно развитие за туризъм и отдих, въвеждане на конкурентни видове. 

Разгледаното и оценено съкращаване на хранителната база е минимално и няма да 

се отрази отрицателно върху популациите на целевите видове.  

Бухал (Bubo bubo). По Златозар Боев, Йордан Христов, Добромир 

Домусчиев (Бисерков, В. и др. (ред.) 2015. Електронно издание на Червена книга на 

Република България. БАН & МОСВ, София) е постоянен вид в равнини и планини до 

1700 m н. в., най-често в места със 100–300 m н. в. Местообитания са му слабо 

посещавани от човека труднодостъпни места, главно в скални масиви и сипеи, 

пещери, окрайнини на гори, разредени стари гори, често в речни долини, близо до 

реката. Гнездовият сезон е от февруари до август. Храни се предимно с дребни 

бозайници (лалугери, таралежи, зайци, скитащи домашни котки).  

Честа плячка са и птиците – домашни гълъби, гургулици, дроздове, 

сврачки, патици, полски яребици и др. Ловният район е с радиус 1–2 km. 

Отрицателно действащи фактори са бракониерски отстрел, унищожаване и промяна 

на местообитанията, безпокойство, отравяне с жертви (мишевидни гризачи), 

третирани с родентициди.  
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По Атлас на гнездящите птици в България, отг.ред. Янков(2007) гнезди в 

UTM квадратът, включващ землището на село Близнак. 

По данните от Стандартния формуляр числеността му в зоната е оценена 

на 7-9 гнездящи двойки, а при проучването от 2012 не е установен, но поради 

специфичния му начин на живот за сигурно регистриране на вида е необходимо 

специализирано проучване. 

Реализацията на инвестиционното предложение не е свъэрзано с 

цитираните заплахи. Засягането на хранителни местообитания ще е хипотетично и 

минимално, предвид ниската численост и плътност. Съхраняването от Възложителя 

на други наети/закупени територии като пасище, мера /263 дка/  изцало компенсира 

внесените промени. Създаването на сливовите насаждения донякъде е 

благоприятно за вида предвид възможността за наличие в тях на гургулици, 

дроздове, сврачки и др. видове птици от хранителния спектър. Не очакваме 

отрицателно въздействие. 

 Козодой (Caprimulgus europaeus). Гнездещо-прелетен и преминаващ 

вид. Типична  нощна птица с бърз и безшумен полет. През деня лежи неподвижно на 

земята или кацнал на дебел хоризонтален клон и благодарение на отличния си 

камуфлаж е почти незабележим. В хранителния му спектър са включени основно 

насекоми, но но приема  червеи, охлюви, дребни жабчета и др. 

 Местообитания са му гори, но се среща и в открити местности с храстова 

растителност, дори и в полупустинни райони. Гнезди на земята на препечени места с 

тревна постилка с добър обзор за бързо излитане при опасност. Предпочитани места 

са просеки край гората, каменисти терени с храсти... 
По Атлас на гнездящите птици в България, отг.ред. Янков(2007) гнезди в 

UTM квадратът, включващ землището на село Близнак. Числеността на гнездящата 

популация в България е 7000 – 10 000 двойки. 

По данните от Стандартния формуляр числеността му в зоната е оценена 

на 100-1000 гнездящи двойки, но поради специфичния му начин на живот за ново 

сигурно регистриране на вида е необходимо специализирано проучване. 

При предложения вариант с пълна почвоподготовка се засягат и  запустели 

в по-голямата си част земи, които е възможно да са местообитание на една 

гнездяща двойка. В този смисъл може да се очаква много слабо отрицателно 

въздействие.  

Синявица (Coracias garrulous). По Таню Мичев (Бисерков, В. и др. (ред.) 

2015. Електронно издание на Червена книга на Република България. БАН & МОСВ, 

София) е гнездещо-прелетен и преминаващ вид.  
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Общата численост в страната е между 3000 и 4000 двойки. Местообитания 

са й равнинни и хълмисти терени с единични стари дървета, оврази, суходолия, 

земни и льосови стени.  Гнездата са в хралупи на дървета (орех, дъб, върба) на 

височина 3–7 m или под земята в песъчливи или льосови брегове. В тях изкопава 

"тунел" с дължина до 2 m, който завършва с гнездова камера.  

Храни се с дребни безгръбначни, насекоми, червеи, влечуги, земноводни, 

улавя при възможност дори и дребни птици, и бозайници по дърветата и земята. 

Приема и растителна храна. 

Отрицателно действащи фактори са унищожаване и деградация на 

местообитанията, използване на химични препарати в селското стопанство за борба 

срещу вредители и пряко унищожаване. 

По Атлас на гнездящите птици в България, отг.ред. Янков(2007) видът не 

гнезди в UTM квадратът, но е възможно е да прелита епизодично или случайно.  

По данните от Стандартния формуляр числеността му в зоната е оценена 

на 2-18 гнездящи двойки, но поради малочислеността за ново сигурно регистриране 

на вида е необходимо специализирано проучване. 

Сливовите насаждения не засягат гнездови местообитания на вида и не са 

препятствие при миграции. Евентуалният отрицателен ефект на внасяните промени 

в средата, е незначителен предвид изискванията на вида и числеността му в зоната 

и района. Не се очаква въздействие върху целевия вид.  

Пчелояд (Merops apiaster). Прелетен вид. Долита в края на април. Отлита 

масово през август - септември. Гнезди колониално в дълбоки дупки, като избира 

места, пресечени от реки и долове със стръмни брегове и рядка растителност.  

В бреговете прави дълбоки до 3 м тунели завършващи в края с разширение 

(гнездова камера), в което се устройва гнездото. Предпочитани са отвесни 

песъчливи брегове. Насекомоядна птица. 
По Атлас на гнездящите птици в България, отг.ред. Янков(2007) гнезди в 

UTM квадратът, включващ землището на село Близнак.  

Сливовите насаждения не засягат гнездови местообитания на вида, не са 

препятствие при миграции и възможностите за използване на терена като типичен 

ентомофаг. Не се очаква въздействие върху целевия вид.  

Горска чучулига (Lullula arborea). За България постоянен вид. Обитава 

окрайнини на гори, горски поляни, просеки, хълмисти и скалисти райони с редки 

дървета и храсти... Храни се с насекоми и семена, които намира по земята. 

 Гнезди по земята, често в близост до храсти. Включена е в Червен списък 

на затрашените видове на IUCN. Причина за това в европейски мащаб е загубата на 

местообитания, изчезването на все повече тревни площи, орници, пасища... 
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Опазването на вида включва насърчаване на добри практики в 

управлението на горските и селскостопански системи. 

По Атлас на гнездящите птици в България, отг.ред. Янков(2007) гнезди в 

UTM квадратът, включващ землището на село Близнак.  

По данните от Стандартния формуляр числеността му в зоната е оценена 

на 396 - 3970 гнездящи двойки, а данните от пробни площадки  – проучване 2012 са 

установили 9. 

Използването на земята по натоящото предназначение е до голяма степен 

неблагоприятно за вида, тъй като се унищожават гнездови местобитания и 

ограничава трофичната база. Оставена необработваема земята бързо ще се залеси 

с храстови и дървесни видове и ще стане също така непривлекателна. 

Сливовите насаждения се доближават до биологичните изисквания на 

горската чучулига и не очакваме отрицателно въздействие.  

Червеногърба сврачка (Lanius collurio). Гнездещо-прелетен и 

преминаващ вид. Гнездата са най-често в ниските части на бодливи храсти, но 

понякога и на леснодостъпни места по ниските клони на дърветата. Обитава открити 

пространства с разпръснати храсти и ниски дървета, които използва за укритие и 

гнездене, както и по време на лов. Предпочита терени със слаб наклон и особено 

южните склонове на хълмове и възвишения в близост до реки и езера/язовири. Един 

от най-широко разпространените видове птици в селскостопанските райони. Храни 

се с насекоми и други безгръбначни, малки бозайници, птици и влечуги. Търси 

жертвите си от върха на храст, жица, стълб и др. след което улавя жертвите си в 

полет или сграбчвайки ги на земята. Заплахи са голямото ползване на пестициди и 

премахването на храсти и единични дървета в обработваемите земи, довели до 

изчезването на вида от редица райони на стария континент. 

По Атлас на гнездящите птици в България, отг.ред. Янков(2007) гнезди в 

UTM квадратът, включващ землището на село Близнак, а числеността на гнездящата 

популация достига 75 000 двойки. 

По данните от Стандартния формуляр числеността му в зоната е оценена 

на 245-127 гнездящи двойки, а данните от пробни площадки  – проучване 2012 са 

установили 47. 

Черночела сврачка (Lanius minor). Гнездещо-прелетен и преминаващ 

вид. Храни се основно с едри насекоми, но лови и дребни гущери, птици и 

бозайници. Обитава пасища и обработваеми земи с единични дървета и храсти.  

Гнезди по дървета. Основни заплахи са интензификация на земеделието, 

прекомерна употреба на инсектициди, разораване на пасищата и ливадите, 

премахване на ивиците от дървета и храсти в земеделските райони. 
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По Атлас на гнездящите птици в България, отг.ред. Янков(2007) гнезди в 

UTM квадратът, включващ землището на село Близнак. 

По данните от Стандартния формуляр числеността му в зоната е оценена 

на 40 - 130 гнездящи двойки, но липсват данни от пробни площадки  – проучване 

2012.  

Използването на земята като ниви е до голяма степен неблагоприятно за 

двата целеви вида сврачки, тъй като тя ще е лишена от гнездови местобитания и с  

ограничена трофичната база. Създаването на сливовите насаждения се  доближават 

до биологичните изисквания на червеногърбата и черночела сврачки. Не са налице 

основания за прояви на типичните заплахи. При този вариант не очакваме 

отрицателно въздействие.  

Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum). По Илия Ватев, 

Жеко Спиридонов, Павел Симеонов (Бисерков, В. и др. (ред.) 2015. Електронно 

издание на Червена книга на Република България. БАН & МОСВ, София) е прелетен 

вид. гнезди във всички райони със значимо средиземноморско биотично влияние: 

долината на р. Струма (от Кресненски пролом на юг) и Санданско-Петричко поле, 

долината на р. Места (от Момина клисура на юг), Източни Родопи (поречията на 

 реките Арда, източно от гр. Кърджали, Крумовица и Бяла река), Сакар, Тунджанска 

хълмиста област, Дервентски възвишения, Странджа и Черноморското крайбрежие. 

Територията на разпространение е около 6000 km2. Популацията е фрагментирана и 

много находища са с по няколко двойки. Численост 950-1100 гнездещи двойки на 

1200-1400 km2 възможни за вида местообитания при средна плътност 0,8 

двойки/km2. Местообитания са сухи каменисти склонове, долини и ждрела с храстова 

растителност и светли ниски гори от средиземноморски тип в хълмистия и 

предпланинския пояс, както и по морския бряг.  Гнездата най-често са в драка, кукуч 

и дървовидна хвойна. Отрицателно действащи фактори са унищожаване и промяна 

на местообитанията (застрояване на морския бряг и безпокойство от туризма, 

разчистване на терени за селското стопанство, пожари, сечи). 

По Атлас на гнездящите птици в България, отг.ред. Янков(2007) видът не 

гнезди в UTM квадратът, но е възможно е да прелита епизодично или случайно. По 

данните от Стандартния формуляр числеността му в зоната е оценена на 40-270 

гнездящи двойки, но липсват данни от пробни площадки  – проучване 2012.  

Инвестиционното предложение води при своята реализация до 

създаването на светли ниски гори в ниския пранински пояс на място с изразено 

медитеранско влияние.  Не очакваме въздействие. При голяма плътност на 

насажденията или при отглеждане на земеделски култури теренът ще бъде 

неподходящ за целевия вид.  
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Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria). Гнездещо-прелетен и 

преминаващ вид. Среща се разпръснато в голяма част от страната, но с по-голяма 

плътност по Черноморието, Източните Родопи, централната част на Дунавската 

равнина, в части от Добруджа, Софийското поле и хълмовете около него, долините 

на реките Струма и Места. 
Основна заплаха е премахване на ивиците от дървета и храсти в 

равнините. Обитава открити места с храсталация, паркове, градини... 

По Атлас на гнездящите птици в България, отг.ред. Янков(2007) видът не 

гнезди в UTM квадратът, но е възможно е да прелита епизодично или случайно.  

По данните от Стандартния формуляр числеността му в зоната е оценена 

на 42-58 гнездящи двойки, но липсват данни от пробни площадки  – проучване 2012. 

Както и предходните видове сливовите насаждения се доближават до 

биологичните изисквания на ястребогушото коприварче. Не са налице основания за 

прояви на типичните заплахи. Не очакваме отрицателно въздействие.  

Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata). По Димитър 

Георгиев, Петър Янков  (Бисерков, В. и др. (ред.) 2015. Електронно издание на 

Червена книга на Република България. БАН & МОСВ, София) Основната част от 

популацията e съсредоточена в Източна и Централна Стара планина, лонгозните 

гори по долните течения на реките Батова, Камчия и Ропотамо, както и в Странджа. 

Общо в страната гнездят около 1500–3500 двойки. Местообитания са стари, 

предимно естествени широколистни гори, съставени от полски ясен (Fraxinus 

oxycarpa), дъб (Quercus spp.),бук (Fagus silvatica, Fagus orientalis) и др. Сравнително 

по-рядко стари овощни градини, дървесни плантации, градски паркове и градини. 

Находищата са от морското равнище до 800 m н. в., по-рядко до 1500 m н.  

 Гнездата най-често са в хралупи (включително изкуствени гнездилки), 

обикновено на 3–6 m височина. Отрицателно действащи фактори са изсичането на 

стари гори; главни сечи и други горскостопански мероприятия през размножителния 

период.  

По Атлас на гнездящите птици в България, отг.ред. Янков(2007) гнезди в 

UTM квадратът, включващ землището на село Близнак. 

По данните от Стандартния формуляр числеността му в зоната е оценена 

на 100 гнездящи двойки, но липсват данни от пробни площадки  – проучване 2012. 

Червеногуша мухоловка (Ficedula  parva). По Ж.Спиридонов  (Бисерков, 

В. и др. (ред.) 2015. Електронно издание на Червена книга на Република България. 

БАН & МОСВ, София) е гнездещо-прелетнен и преминаващ вид. Общата численост 

в страната е 700–1000 двойки при средна плътност 1 двойка/50–100 ha. Гнездото е в 

хралупа или дупка в стъбло или в клон.  
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Местообитания са стари букови гори с естествена структура и 600–1550 m 

н. в., а в Странджа гнезди във вековна гора от благун. 

Отрицателно действащи фактори са възобновителните и санитарните 

сечи. Тясно специализирана към местообитанията. Намира се на периферията на 

ареала си.  

По Атлас на гнездящите птици в България, отг.ред. Янков(2007) видът не 

гнезди в UTM квадратът, но е възможно е да прелита епизодично или случайно.  

По данните от Стандартния формуляр числеността му в зоната е оценена 

на 100 гнездящи двойки, но липсват данни от пробни площадки  – проучване 2012. 

Сливовите насаждения не засягат гнездови местообитания на двата вида 

мухоловки, не са препятствие при миграции и възможностите за използване на 

терена като типични ентомофаги. Не се очаква въздействие върху полубеловрата 

мухоловка (Ficedula semitorquata) и червеногуша мухоловка (Ficedula  parva). 

Градинска овесарка (Emberiza hortulana). Среща се в тревисти 

местообитания с наличие на храсти или единични дървета. Обитава и ниско 

стеблени широколистни гори от дъб, габър и др., полезащитни пояси. Плътността на 

гн. двойки варира в границите от 5 до 20 дв/км2 (Hagemeijer & Blair, 1997). 

Числеността на европейската популация е в диапазона от 593 409 - 741 582 двойки, 

българската популация е оценена на 25 до 75 000 двойки, като се наблюдава 

разширение на разпространението в страната в северна и северозападна посока. У 

нас е прелетен вид като пристига през април и отлита за зимуване през август. 

Гнезди поеденично или в рехави групи. Храни се основно с насекоми, но и с 

различни семена особенно извън размножителния период. Основни заплахи са 

промените в селскостопанските практики, премахването на храсти и единични 

дървета в обработваемите земи и използването на инсектициди и родентициди . 

http://bspb.org/. 
По Атлас на гнездящите птици в България, отг.ред. Янков(2007) гнезди в 

UTM квадратът, включващ землището на село Близнак. 

По данните от Стандартния формуляр числеността й в зоната е оценена 

на 586-5850  гнездящи двойки, а данните от пробни площадки  – проучване 2012 са 

установили 9. 

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с 

унищожаване или увреждане на ниско стеблени широколистни гори.  

Сливовите насаждения се доближават максимално до биологичните 

изисквания на градинската овесарка. Не са налице основания за прояви на 

типичните заплахи и не очакваме отрицателно въздействие.  
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Таблица 5.1.2.2. Въздействие при създаването и експлоатацията на 

насажденията от сини сливи върху видовете, вкючени от предмета на опазване на 

защитена зона „Странджа” (BG0002040). 
 

ВИД SPECIES Оценка за степента на 
въздействие при 

Алтернатива 1 

Оценка за степента на 
въздействие при 

Алтернатива 2   

ВИДОВЕ, ПО ЧЛ. 6, АЛ.1, Т.3 , НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ: 

Разред Гъскоподобни (Anseriformes) 

поен лебед Cygnus cygnus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

белоока 

потапница  
Aythya nyroca 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

Разред ГМУРКАЧОПОДОБНИ (GAVIIFORMES) 

черногуш гмуркач Gavia arctica 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

Разред ГМУРЕЦОПОДОБНИ (PODICIPEDIFORMES) 

ушат гмурец Podiceps auritus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

Разред БУРЕВЕСТНИКОПОДОБНИ (PROCELLARIIFORMES) 

обикновен 

буревестник 

Puffinus 

yelkouan 
0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

Разред ПЕЛИКАНОПОДОБНИ (PELECANIFORMES) 

розов пеликан Pelecanus 

onocrotalus 
0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

къдроглав 

пеликан 

Pelecanus 

crispus 
0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

качулат корморан Phalacrocorax 

aristotelis 

 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

малък корморан Phalacrocorax 

pygmeus 
0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

Разред ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ (CICONIIFORMES) 

нощна чапла  Nycticorax 

nycticorax 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

малък воден бик  Ixobrychus 

minutus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 
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голям воден бик  Botaurus 

stellaris 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

гривеста чапла Ardeola ralloides 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

малка бяла чапла Egretta garzetta 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

 голяма бяла 

чапла 

Egretta alba 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

ръждива чапла Ardea purpurea 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

черен щъркел Ciconia nigra 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

бял щъркел  Ciconia ciconia 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

блестящ ибис Plegadis 

falcinellus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

бяла лопатарка Platalea 

leucorodia 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

Разред ЯСТРЕБОПОДОБНИ (FALCONIFORMES) 

осояд Pernis apivorus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

белоопашат 

мишелов  

Buteo rufinus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

червена каня  Milvus milvus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

черна каня  Milvus migrans 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

египетски лешояд Neophron 

percnopterus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

белоглав лешояд  Gyps fulvus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

черен лешояд  Aegypius 

monachus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

тръстиков блатар  Circus 

aeruginosus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

полски блатар Circus cyaneus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

 ливаден блатар  Circus pygargus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

степен блатар Circus 

macrourus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

късопръст ястреб Accipiter 

brevipes 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

малък креслив 

орел 

Aquila pomarina 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

скален орел Aquila chrysaetos 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 
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царски орел Aquila heliaca 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

морски орел Haliaeetus 

albicilla 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

 малък орел  Hieraaetus 

pennatus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

орел змияр Circaetus 

gallicus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

орел рибар Pandion 

haliaetus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

вечерна ветрушка  Falco 

vespertinus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

малък сокол  Falco 

columbarius 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

средиземноморск

и сокол  

Falco eleonorae 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

сокол скитник Falco peregrinus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

ловен сокол Falco cherrug 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

Разред ЖЕРАВОПОДОБНИ  (GRUIFORMES) 

 голяма 

пъструшка 

Porzana porzana 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

средна пъструшка Porzana parva 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

малка пъструшка Porzana pusilla 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

ливаден дърдавец Crex crex 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

сив жерав Grus grus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

Разред ДЪЖДОСВИРЦОПОДОБНИ (CHARADRIIFORMES) 

кокилобегач  Himantopus 

himantopus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

саблеклюн Recurvirostra  

avosetta 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

турилик  Burhinus 

oedicnemus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

кафявокрил 

огърличник  

Glareola 

pratincola 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

морски 

дъждосвирец 

Charadrius 

alexandrinus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 
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златиста булка Pluvialis 

apricaria 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

бойник Philomachus 

pugnax 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

бекасина  Gallinago media 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

пъстроопашат 

крайбрежен бекас 

Limosa 

lapponica 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

малък горски 

водобегач 

Tringa glareola 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

пепеляв 

брегобегач  

Xenus cinereus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

малка черноглава 

чайка  

Larus 

melanocephalu 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

малка чайка Larus minutus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

дългоклюна чайка Larus geneis 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

черна рибарка  Chlidonias niger 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

белочела рибарка Sterna albifrons 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

каспийска 

рибарка 

Sterna caspia 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

гривеста рибарка  Sterna 

sandvicensi 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

белобуза рибарка Chlidonias 

hybridus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

Разред КОЗОДОЕПОДОБНИ (CAPRIMULGIFORMES) 

козодой Caprimulgus 

europaeus 

1 много слабо 

отрицателно в-ие 
1 много слабо 

отрицателно в-ие 

 Разред СОВОПОДОБНИ (STRIGIFORMES) 

бухал  Bubo bubo 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

блатна сова Asio flammeus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

РАЗРЕД СИНЯВИЦОПОДОБНИ (CORACIIFORMES) 

земеродно 

рибарче 

 Alcedo tais   0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

синявица  Coracias 

garrulous 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

Разред КЪЛВАЧОПОДОБНИ (PICIFORMES) 
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черен кълвач Dryocopus 

martius 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

сив кълвач Picus canus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

белогръб кълвач Dendrocopos 

leucotos 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

среден пъстър 

кълвач 

Dendrocopos 

medius 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

сирийски пъстър 

кълвач 

Dendrocopos 

syriacus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

РАЗРЕД ВРАБЧОПОДОБНИ (PASSERIFORMES) 

горска чучулига Lullula arborea 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

полска бъбрица Anthus campestris 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

голям маслинов 

присмехулник  

Hippolais 

olivetorum 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

ястребогушо 

коприварче 

Sylvia nisoria 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

полубеловрата 

мухоловка 

Ficedula 

semitorquata 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

червеногуша 

мухоловка 

Ficedula  parva 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

червеногърба 

сврачка 

Lanius collurio 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

черночела 

сврачка 

Lanius minor 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

градинска 

овесарка 

Emberiza 

hortulana 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

ВИДОВЕ, ПО ЧЛ. 6, АЛ. 1, Т. 4 НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

Разред ГЪСКОПОДОБНИ (ANSERIFORMES) 

ням лебед  Cygnus olor 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

сива гъска Anser anser 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

голяма белочела 

гъска 

Anser albifrons 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

бял ангъч Tadorna tadorna 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

зеленоглава 

патица 

Anas 

platyrhynchos 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 
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сива патица Anas strepera 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

клопач Anas clypeata 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

лятно бърне  Anas 

querquedula 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

зимно бърне Anas crecca 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

фиш Anas Penelope 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

червеноклюна 

потапница 

Netta rufina 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

кафявоглава 

потапница 

Aythya ferina 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

качулата 

потапница 

Aythya fuligula) 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

обикновена гага  Somateria 

mollissima 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

среден нирец Mergus serrator 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

РАЗРЕД ГМУРЕЦОПОДОБНИ (PODICIPEDIFORMES) 

малък гмурец Tachybaptus 

ruficollis 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

черноврат гмурец Podiceps 

nigricollis 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

голям гмурец Podiceps 

cristatus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

червеногуш 

гмурец 

Podiceps 

grisegena 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

Разред ПЕЛИКАНОПОДОБНИ (PELECANIFORMES) 

голям корморан  Phalacrocorax 

carbo 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

Разред ЯСТРЕБОПОДОБНИ (FALCONIFORMES) 

обикновен 

мишелов  

Buteo buteo 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

северен мишелов Buteo lagopus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

малък ястреб  Accipiter nisus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

черношипа 

ветрушка  

Falco 

tinnunculus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

орко Falco subbuteo 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 
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Разред ЖЕРАВОПОДОБНИ  (GRUIFORMES) 

крещалец  Rallus aquaticus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

лиска Fulica atra 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

зеленоножка Gallinula 

chloropus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

Разред ДЪЖДОСВИРЦОПОДОБНИ (CHARADRIIFORMES) 

стридояд  Haematopus 

ostralegus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

обикновена 

калугерица 

Vanellus 

vanellus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

пясъчен 

дъждосвирец 

Charadrius 

hiaticula 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

речен 

дъждосвирец 

Charadrius 

dubius 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

сребриста булка  Pluvialis 

squatarola 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

трипръст 

брегобегач  

Calidris alba 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

малък брегобегач Calidris minuta 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

 сив брегобегач Calidris temminkii 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

тъмногръд 

брегобегач 

Calidris alpina 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

кривоклюн 

брегобегач 

Calidris 

ferruginea 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

плоскоклюн 

блатобегач 

Limicola 

falcinellus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

средна бекасина Gallinago 

gallinago 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

голям свирец  Numenius 

arquata 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

голям червеноног 

водобегач 

Tringa 

erythropus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

малък червеноног 

водобегач 

Tringa tоtanus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

голям зеленоног 

водобегач  

Tringa nebularia 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 
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голям горски 

водобегач  

Tringa ochropus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

късокрил кюкавец  Actitis 

hypoleucos 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

камъкообръщач  Arenaria  

interpres 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

речна чайка  Larus ridibundus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

чайка 

буревестница 

Larus canus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

жълтокрака чайка  Larus 

cachinnans 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

малка черногърба 

чайка  

Larus fuscus 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

белокрила 

рибарка 

Chlidonias 

leucopterus 

0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

Разред СИНЯВИЦОПОДОБНИ (CORACIIFORMES) 

пчелояд Merops apiaster 0 Липсва въздействие 0 Липсва въздействие 

 

5.2. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ЦЕЛОСТТА НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 
„СТРАНДЖА” (BG0001007) И „СТРАНДЖА” (BG0002040) С ОГЛЕД НА ТЯХНАТА 
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ. 

5.2.1. Въздействие върху структурата на защитена зона 
„Странджа” (BG0001007). 

Понастоящем нивите, включително и необработваемите, в защитена зона 

„Странджа” (BG0001007) са в класа земно покритие „друга орна земя”, заемащ 3 % 

съгласно представените в т.4.1. данни от Стандартния формуляр, което прави 35 

467.5 дка.  

С реализацията на инвестиционното предложение по Алтернатива І се 

засягат 61.138 дка ниви или 0.172 %. Площната разлика с Алтернатива ІІ е 

минимална – 0.8 дка и това не се отразява като процентна разлика. 

Изменението е незначително спрямо мащабите на територията.  

Реално теренните мероприятия засягат временно, продължително и 

възстановимо само 0.005 % от площта на защитената зона.  

Не се очаква кумулативно отрицателно въздействие, изяснено в т.5.3. 
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При Алтернатива І се засягат минимално някои от ключовите елементи на 

зоната - едно природно местообитание и потенциални местообитания на един вид от 

предмета на опазване. При Алтернатива ІІ въздействието върху местообитанието 

отпада. Общо въздействието е напълно обратимо. 

И при двата варианта не се налага да бъдат реализирани специални 

компенсиращи мерки. Не се очаква значително отрицателно въздействие и 

нарушаване на благоприятното природозащитно състояние на природните 

местообитания и на видовете, предмет на опазване. 

Няма да се нарушат други баланси, характеризиращи структурата на зоната.   

Предвид изложеното не може да се очакват нарушения в структурата на 

защитена зона „Странджа” (BG0001007). 

5.2.2.  Въздействие върху структурата на защитена зона 
„Странджа” (BG0002040). 

Понастоящем нивите в защитена зона „Странджа” (BG0002040) са в класа 

земно покритие „друга орна земя”, заемащ 6 % съгласно представените в т.4.2. 

данни от Стандартния формуляр, което прави 69 833.7 дка. С реализацията на 

инвестиционното предложение по Алтернатива І 61.138 дка – 0.087 % от тях ще 

преминат към „не-горски райони, култивирани с дървесна растителност”, заемащи 1 

% или 11 638.9 дка. Изменението е незначително спрямо мащабите на територията – 

обработваемите земи ще намалеят с 0.087 % спрямо настоящата ситуация, като 

общия им процент в зоната ще бъде  5.913 %  (69 772.562 дка).  

При алтернатива ІІ площните изменения са с минимална разлика, 

неизчислима в представения мащаб. 

Реално теренните мероприятия засягат временно, продължително и 

възстановимо само 0.005 % от площта на защитената зона.  

Не се очаква кумулативно отрицателно въздействие, изяснено в т. 5.3. 

И при двете алтернативи се засяга минимално местообитание само на един 

от видовете птици, предмет на опазване. Въздействието е напълно обратимо 

И при двата варианта не се налага да бъдат реализирани специални 

компенсиращи мерки.  

Не се очаква значително отрицателно въздействие и нарушаване на 

благоприятното природозащитно състояние на местообитания на целевите видове 

птици. 

Няма да се нарушат други баланси, характеризиращи структурата на зоната 

и считаме, че не може да се очакват нарушения в структурата на защитена зона 

„Странджа” (BG0002040). 
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5.2.3. Въздействие върху функциите и природозащитните цели на 
защитените зони. 

 Загуба на местообитания.  
При реализацията на инвестиционното предложение по Алтернатива І макар 

и минимално, се засягат и се очаква отрицателно въздействие върху едно природно 

местообитание от предмета на опазване на защитена зона „Странджа” (BG0001007) 

– Низинни  сенокосни ливади (6510). Заема предполагаема площ от 29,34 ха в 

зоната. Отнема се площ от 0.8 дка в имот 019026 и се засягат трайно и 

продължително 0.272 % от площта му в зоната. Налагат се компенсиращи мерки. 

 При Алтернатива ІІ се запазва потенциала за развитие на 6510 в цитирания 

имот и околните терени и не се очакват загуби. 

В групата имоти, предназначени за създаване на сливовите насаждения и в 

непосредствена близост до тях не са установени локалитети на регистрираните в 

зоната алпийска розалия (Rosalia alpina), бръмбар рогач (Lucanus cervus), буков 
сечко (Morimus funereus), обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus 
caloptenoides).  

В изследвания район са картирани оптимални и потенциални  

местообитания на обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides) и 

предвид биологията на вида очакваме слабо отрицателно въздействие (оценка 1). 

В рамките на землището на село Близнак и в близост до него са описани 

територии с потенциални условия за популациите на някои от целевите видове, 

които не се засягат от реализацията на инвестиционното предложение: 

 тигров молец на Джърси (Euplagia quadripunctaria);  

 бръмбар рогач (Lucanus cervus); 

  буков сечко (Morimus funereus), 

 обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides); 

 обикновен сечко (Cerambyx cerdo);  

 осмодерма (Osmoderma eremite); 

 офиогомфиус (Ophiogomphus сecilia).  

 шипобедрена костенурка (Testudo graeca); 

 шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 

 европейски вълк (Canis lupus); 

 рис (Lynx lynx). 

Теренът не предлага размножителни, зимни или летни находища на 

целевите видове прилепи, включени в предмета на опазване на защитена зона 

„Странджа (BG0001007). 
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Съвсем естествено вероятно е част от потенциалните ловни 

местообитания на голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), голям нощник 

(Myotis myotis), дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), дългопръст нощник 

(Myotis capaccinii), остроух нощник (Myotis blythii), малък подковонос (Rhinolophus 

hipposideros), подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), остроух нощник (Myotis 

blythii), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), трицветент нощник (Myotis 

emarginatus), дългоух нощник (Myotis bechsteini), широкоух прилеп (Barbastella 

barbastellus) и южен подковонос (Rhinolophus euryale). Създаването на сливови 

насаждения няма да измени характерът и състава на ентомофауната в района, 

разглеждани като хранителна база за прилепите. И при двете Алтернативи не се 

налага планирането и реализирането на специални компенсиращи мерки. 

В т. 5.1.2. изяснихме възможната свързаност на целевите видове птици в 

Защитена зона «Странджа» (BG0002040) с изследвания район. Възможно е 

присъствието, облитането или ползването на хранителната база в имотите на 

среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), белогръб кълвач (Dendrocopos 

leucotos), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), черен кълвач (Dryocopus 

martius), сив кълвач (Picus canus), осояд (Pernis apivorus), орел змияр (Circaetus 

gallicus), малък креслив орел (Aquila pomarina), малък орел (Hieraaetus pennatus), 

обикновен мишелов (Buteo buteo), малък ястреб (Accipiter nisus), бухал (Bubo bubo), 
козодой (Caprimulgus europaeus), синявица (Coracias garrulous), п челояд (Merops 

apiaster), горска чучулига (Lullula arborea), червеногърба сврачка (Lanius collurio),  

черночела сврачка (Lanius minor), голям маслинов присмехулник (Hippolais 

olivetorum), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), полубеловрата мухоловка 

(Ficedula semitorquata), червеногуша мухоловка (Ficedula parva) и градинска овесарка 

(Emberiza hortulana). На база извършената оценка на евентуалното въздействие 

върху тях от създаването и експлоатацията на сливовите насаждения очакваме 

слабо отрицателно въздействие (оценка 1) и при двете алтернативи само върху 

козодой (Caprimulgus europaeus) предвид отнемане до известна степен на негови 

местообитания. 

И при двете алтернативи не се налага планирането и реализирането на 

специални компенсиращи мерки. 

 Фрагментация.  
Извършеният в т. 5.1. анализ води до извода, че проектирането и 

реализацията в последствие на насаждения от сини сливи върху върху 61.138 дка 

при Алтернатива І и 60.338 дка при Алтернатива ІІ в землището на село Близнак не 

води до прояви на прекъсване на функционалните връзки в популациите на видовете 

от предмета на опазване в двете защитени зони.  
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Местоположението, характерът, обемът и мащабите на дейностите не 

дават никакво основание да се очаква забележимо или измеримо изменение на 

фактора „фрагментиране” на популации, причинено от реализацията на 

инвестиционното предложение.  

Не се очакват и прояви на бариерен ефект при условие за неизграждане 

на масивни оградни съоражения. 

С оглед максималното избягване на евентуални затруднения в близки и 

далечни хоризонтални или вертикални, размножителни или трофични миграции  са 

препоръчани съответните мерки в т. 6. 

 Обезпокояване на видове.  
За защитена зона „Странджа” (BG0001007) известно въздействие като 

„обезпокояване на видове” може да се очаква върху индивиди на шипобедрена 

костенурка (Testudo graeca), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и 

европейски вълк (Canis lupus) с голяма доза условност предвид липсата на 

установени локалитети в близост.  

При създаването и експлоатацията на сливовите насаждения нощните 

дейности не са сред установените практики и не очакваме прояви на този тип 

въздействие върху прилепите от предмета на опазване.  

Въздействие в малка степен като „обезпокояване на видове” може да се 

очаква върху индивиди на установените като гнездящи или вероятни за UTM 

квадрата, включващ землището на село Близнак, видове птици от предмета на 

опазване на защитена зона „Странджа” (BG0002040) - осояд (Pernis apivorus), малък 

креслив орел (Aquila pomarina), орел змияр (Circaetus gallicus), обикновен мишелов 

(Buteo buteo), малък орел (Hieraaetus pennatus), малък ястреб (Accipiter nisus), 

козодой (Caprimulgus europaeus), бухал (Bubo bubo), пчелояд (Merops apiaster), 

синявица (Coracias garrulous), голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum),   

червеногуша мухоловка (Ficedula parva), полубеловрата мухоловка (Ficedula 

semitorquata), горска чучулига (Lullula arborea), червеногърба сврачка (Lanius collurio), 

черночела сврачка (Lanius minor), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), градинска 

овесарка (Emberiza hortulana). 

Ограничените до минимум обаче теренни дейности върху 61.138 дка при 

Алтернатива І и 60.338 дка при Алтернатива ІІ, провеждани в къс времеви интервал, 

свеждат до минимум  действието на фактора. За минимизиране на евентуални 

„щети” върху най-близко разположените територии от защитената зона за птиците и 

от отдръпване на целевите видове, е целесъобразно да бъдат ограничени 

механизираните дейности в периода на размножаване.  
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Не очакваме значими за популациите на целевите видове прояви на 

фактора „безпокойство” със значение за тяхната структура и динамика. 

 Нарушаване на видовия състав.  
Извършеният анализ не дава основание да се допусне нарушаване в 

резултат на реализацията на насажденията от сливи на установения видов състав 

на популациите на  животински видове от предмета на опазване на защитени зони 

„Странджа” (BG0001007) и „Странджа” (BG0002040). 

 Загуби на индивиди.  

Не се очакват и загуби на индивиди. Не се прекъсват миграционни 

коридори и не може да се очакват каквито и да е прояви на бариерен ефект. 

 Площта съхранява и променя минимално качествата си и като 

трофична база и няма окаже видимо деструктивно въздействие на състоянието на 

хранителните ресурси на популациите на целевите видове в района. В този смисъл  

ще съхрани изцяло ценологичния му облик, характерен за настоящия етап.   

Предвид всичко изложено не могат да бъдат очаквани загуба на 
местообитания и фрагментация на популациите на видовете, предмет на 

опазване и влошаване на структурата им. 
Дейността не предизвиква промени в геоложката основа, повърхностни и 

подземни води. Не води до значими за живите организми емисии на химически 

вещества във въздуха, водите и почвите. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика 

сукцесионни процеси в зоните, водещи до промяна на видовия състав или в 

условията на средата -  химически, хидроложки, геоложки, климатични или 
други промени. 

Няма да бъдат засегнати по никакъв начин ключовите елементи и отнети 

местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони „Странджа” 

(BG0001007) и „Странджа” (BG0002040). 

 Може да се очаква незначително  засилване на антропогенния натиск, но 

в рамките на емкоста на формираните екосистеми и на популациите на видовете.  

Очакваното въздействие има изключително ограничен характер и не 

противоречи на поставените цели с обявяването на зоните, а именно: 

 За защитена зона „Странджа” (BG0001007): 

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията 

на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

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

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

• Възстановяване, при необходимост, на площта и естественото състояние 

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

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

 За защитена зона „Странджа” (BG0002040): 

 Опазване и поддържане на местообитанията на видовете птици за 

постигане на техното благоприятно природозащитно състояние;  

 Възстановяване местообитанията на видовете птици, за които е 

необходимо подобряване на природозащитното им състояние;  

Не се нарушава по никакъв начин и въведеният със Заповедта за 

обявяване режим на деъностите, включващ следните забрани: 

 залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения 

 използването на пестициди и минерални торове в ливади и пасища; 

 използването на неселективни средства за борба с вредителите в 

селското стопанство; 

 косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се 

техника и преди 15 юли. 

Очакваното въздействие може да бъде минимизирано при спазване на 

препоръките, дадени в т. 6.  

5.3. Кумулативен ефект. 
Само по себе си инвестиционното предложение засяга по 0.005 % от 

площта на Защитени зони «Странджа» (BG0001007) и «Странджа» (BG0002040). В 

таблица 5.3.1. представяме площното разпределение на всички продуцирани 

инвестиционни предложения, планове и програми за периода по общини. 

Таблица 5.3.1. Площно разпределение по общини на всички продуцирани 

инвестиционни предложения, планове и програми, разгледани по реда на глава VІ от 

ЗООС и чл. 31 от ЗБР за периода 2007 година - месец март 2017 година, водещи при 

евентуалната си реализация до кумулативен ефект върху защитени зони 

«Странджа» (BG0001007) и «Странджа» (BG0002040).  

 

община «Странджа» (BG0001007)  «Странджа» (BG0002040) 

засегната площ 
(дка) 

засегната площ 
(%) 

засегната площ 
(дка) 

засегната площ 
(%) 

Малко Търново 1 425.667 0.093 1 425.667 0.122 

Средец 217.869 0.014 217.869 0.088 
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Царево 158.462 0.010 158.462 0.014 

Приморско - - - - 

 

Анализът на подадените предложения, планове и програми показва, че 

голяма част от тях касаят дейности в горите и инфраструктурата, които както по 

характера си, така и по времетраене не могат да окажат значително кумулативно 

въздействие с устройването на територията. Разбивката по утвърдени дейности 

представняме в Таблица 5.3.2. 

Таблица 5.3.2 Утвърдени дейности по реда на глава VІ от ЗООС и чл. 31 

от ЗБР за периода 2007 година - месец март 2017 година, водещи при евентуалната 

си реализация до кумулативен ефект върху защитени зони «Странджа» (BG0001007) 

и «Странджа» (BG0002040).  

 

дейност «Странджа» (BG0001007)  «Странджа» (BG0002040) 

дка % дка % 

Инфраструктура и 

комуникации 

100.601 0.006 100.601 0.009 

Жилищно 

строителство 

107.734  0.007 107.524 0.009 

Енергетика  873.216 0.057 873.216 0.075 

Добивни дейности  109.400 0.007 109.400 0.009 

Промишленост и 
търговски дейности 

51,451 0.003 51,451 0.004 

Селско и горско 

стопанство  

559.536  0.047 559.536 0.048 

 

Най-голям е % на дейностите, свързани с енергетика, но в случая се касае 

за стари проекти за изграждане на фотоволтаични централи, които при 

съвременната икономическа, пазарна и политическа конюктура е много малко 

вероятно да бъдат реализирани. 

Нармално е в населените места, разположени изцяло в територия, 

включена в защитени зони и природен парк, все пак да се допусне известно 

разширение на регулационните граници, както и жилищно строителство- 107.734 дка 

или 0.007 % от хабитатната и 0.009 % от зоната за защитна на птиците. 
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Определено положително и за зоните ще повлияе реализацията на 

лесокултурните мероприятия и въвеждането на прогресивни селскостопански 

практики, свързани с  устойчиво и биологично растениевъдство и животновъдство - 

559.536 дка за създаване натрайни насаждения и животновъдни обекти -  0.047 % от 

защитена зона «Странджа» (BG0001007) и 0.048 % от «Странджа» (BG0002040).  

Някои инфраструктурни обекти са ограничени по мащаби и с временно и 

възстановимо за зоните въздействие – рехабилритация на пътища и обществени 

сгради, подземно прокарване на кабели и водопроводи и др. което обикновено се 

извършва по полски пътища или в сервитутите на други създадени инфраструктурни 

елементи., което също не води до проява на отрицателен кумулативен ефект. 

При хипотетичната ситуация че всички инвестиционни предложения, 

планове и програми, утвърдени за защитените зони по реда на чл.31 от ЗБР, бъдат 

реализирани се засягат  1 800.998 дка площи, включени и в двете защитени зони 

/Таблица 5.3.3./.  

Таблица 5.3.3. Засегната площ от защитени зони «Странджа» 

(BG0001007) и «Странджа» (BG0002040) от  всички  инвестиционни предложения, 

планове и програми за периода 2007 година - месец март 2017 година. 

защитена зона «Странджа» (BG0001007)  «Странджа» (BG0002040) 

засегната площ 1 801.998 1 801.998 

%  засегната площ 0.117 0.155 

 

Според макар и твърде относителната утвърдена в практиката скала за 

степента на засегнатост по показател „площ”, когато тя е над 10%, се счита за 

голяма, а между 1 и 10 % за средна. В случая все още развитието на 

инвестиционните процеси е слабо и реалната общата засегнатост е под 1 % т.е. 

малка. 

В най-близките околности на разглежданото инвестиционно предложение  

- землището на село Близнак, е предвидено изграждането на малка фотоволтаична 

централа / УПИ ІІІ-164,кв.28/, къща за гости с басейн и барбекю / УПИ І-111, КВ. 1/, 

склад за земеделска продукция / УПИ VІІ, КВ. 7/ и на трайно насаждение от лешници.  

Общо се засягат обратимо 255.172 дка.  

Къщата за гости с басейн и барбекю е изградена в УПИ І-111, КВ. 1 на 

селото, както и склада за земеделска продукция в УПИ VІІ, КВ. 7. Разположени са 

фактически  в границите на жилищните зови на населеното място и не оказват 

влияние на околните територии. Фотоволтаината централа не е изградена и е с 

изтичащ срок.  
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Теренът за лешникови насаждения в землището на селото е с изведени 

почвоподготовки и в срока на проекта през есенния сезон на 2017 година ще бъдат 

засадени фиданките. При утвърждаване на Доклада за оценка на степента на 

влъздействие върху двете защитени зони са изключени площи, съхраняващи 

елементи от предметните им на опазване.  

При тази ситуация при създаването на  нови трайни насаждения от сливи  

на площ от 60.338 дка при Алтернатива ІІ в землището на село Близнак няма 

основание да се допусне проявата на кумулативни въздействия. 

Характерът на инвестиционното предложение от друга страна изключва 

възможността за генериране на въздействия, които по своята същност и интензитет 

да водят до прояви на отрицателен кумулативен  ефект върху защитените зони. 

 

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ И 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА ИМ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА 
ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ. 

При изготвяне на предложените смекчаващи мерки сме се старали да 

бъдем пределно конкретни предвид фазата на разглеждане и оценка на 

инвестиционното предложение на най-ранен етап, определено от изискванията на 

хармонизираното българско екологично законодателство.  

Считаме, че е редно те да очертаят рамката, осигуряваща параметри, 

недопускащи увреждане на околната среда и ключовите елементи на защитени зони 

Защитени зони «Странджа» (BG0001007) и «Странджа» (BG0002040) при 

реализацията му. Взети са предвид всички възможни въздействия в двете фази – 

създаване и експлоатация като са разгледани при вариантите на площно 

разпределение на мероприятията при предлагания проект и с предлаганите от нас 

макар и минимални ограничения. 

Мерките за намаляване на отрицателното действие върху околната среда 

и защитените зони са свързани преди всичко с прецизиране на технологията, 

площите и времето на извършване на теренните дейности, които да осигуряват най-

добра конфигурация на елементите на инвестиционното предложение на терена и във времето 

при осигуряване на минимално въздействие върху околната среда. 



 117

 С оглед осигуряване съхраняването на местообитание „Низинни  

сенокосни ливади” (6510) и условията за неговото развитие да се изключи от проекта 

Поземлен имот 019026 в местността „Балабана”  с площ от 0.8 дка. 

 Недопустимо е монтирането на масивни и трайни огради на  имотите, заети от 

сливови насаждения. Целесъобразно е изграждането на лека елементарна ограда от 

клони за първоначално изолиране достъпа на пашуващи стада до фиданките. С 

оглед трайното опазване на територията и адекватното й ландшафтно приобщаване 

може да се създаде жив плет от автофтонни дървесни или храстови видове. За 

предпазването на всяка фиданка от гризачи може да се ползват съвременни и 

утвърдени в практиката средства като ръкавна мрежа за предпазване на овошки, 

спираловидна мрежа, ограждане на стъблата със специално създадени за целта 

протектори, намазване с гъста смес от глина, вар и плява,... 

 Да не се допусне въздействие върху съществуващите полски граници 

(синори) на групата имоти. 

 Да се разработи и прилага единствено технология за трайни 

насаждения за биологично производството на сливи, адекватна на изискванията на 

вида и условията в тази част на Странджа планина при стриктно спазване 

изискванията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, 

в съответствие с утвърдените Национални стандарти и най-добри земеделски 

практики в Евлопейския съюз. 

 Да продължи поддържането като „пасище, мера” на Поземлени имоти 

000174, 000194 и 000195 с обща площ от 263 дка със силно изразена сукцесия, 

насочена към самозалесяване, наети от Възложителя извън проекта, компенсиращи 

увеличената лесистност в района. 

 Отпадъчната при резитби и почистване на терена биомаса да се 

надробява и се използва при прилагане на повърхностно компостиране, съчетание 

на процесите на компостиране и зелено торене.  

 Да се изпползват единствено органични торове. 

 Нецелесъобразно е създаването на тежки конструкции за мрежа против 

слани и градушки, предвид местоположението на насажденията и спецификата на 

избрания вид за трайно насаждение. 

 Да не се допуска увреждане на терени от навлизане на 

селскостопански машини или моторни транспортни средства в тях или от разливи на 

гориво-смазочни материали. 

 По никакъв начин да не се допуска разгръщане на дейности, депониране на 

земни маси, торове, материали или отпадъци извън територията на имотите; 
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 Генерираните минимални количества битови отпадъци (опаковки, 

стъкло, хартия, картон, биоразградими отпадъци ...) да се събират разделно и се 

изнасят периодично съгласно Общинската програма за управление на отпадъците.  

 Да се предвидят мерки за предпазване на терените около зоната на 

инвестиционното предложение от рудерална и синантропна инвазия;  

 Засаждането на фиданките да се извърши през най-благоприятния за 

културата сезон сезон - есента  и с цел минимизиране на фактора „безпокойство” 

през размножителния период върху цитираните в т. 5.2.3 целеви животински видове.  

 Да се проведе подробна разяснителна кампания сред работниците за 

целите и предмета на защитените зони, с оглед предотвратяване на щети върху 

растителния и животински свят в района. При намиране, преди започване и по време 

на дейности на индивиди от целеви и други животински видове, те да бъдат 

пренесени и освободени на безопасно разстояние от обекта. 

 Не бива да се допуска свободното отглеждане на домашни кучета за 

опазване на територията, тъй като ще се засегнат значително жизнените райони на 

дивите видове.  

 Да не се отстрелват навлизащи в имотите/насажденията диви 

животински видове, основно хищници.  

 

7. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА 
ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НУЛЕВА 
АЛТЕРНАТИВА 

7.1. Нулева алтернатива. 
„Нулевата алтернатива” е възможността да не се осъществява дейността, 

предвидена с инвестиционното предложение. Възможни са два варианта, свързани с 

площта от 61.138 дка, обект на инвестиционното предложение. При липса на 

инициатива за селскостопанско използване на земите или на достатъчно 

трудоспособно население, способно за интензивно земеделие, оставени в сегашното 

си състояние, ще продължат да бъдат обект на засилени сукцесионните процеси. Те 

ще доведат до ново бурно развитие на храстово-тревно съобщество в по-голямата 

част от територията и мощно навлизане на дървесната растителност по границите.  

В крайна сметка ще се формира  широколистна гора, с характеристики на 

смесени дъбови гори, което ще отнеме екологични ниши на някои от целевите 

животински видове, свързани с откритите пространства, описани в т.5. Макар и 

минимало ще се промени площното раззпределение на земите в двете защитени 

зони и природния парк. 
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При вторият вариант за „Нулева алтернатива” земите ще бъдат използвани 

по предназначение. Ще бъдат приложени всички приложими почвоподготовки и 

вероятно засети със зърнени или технически култури. През 2016-2017 година в малка 

част от тях и околните ниви отбелязахме отглеждане на традиционни зърнени 

култури, кориандър, тикви... Върху Поземлен имот 081029 е отглеждано резене, а 

056015 е бил засят с пшеница. 

И при двата варианта ще имаме загуба на малка част от природно 

местообитание и загуба на местообитания на целеви видове, изяснени в т. 5.2.3. за 

при реализацията на предлагания вариант.  

7.2. Алтернатива І. 
Предлаганият в първоначалната му форма вариант за реализация на 

инвестиционното предложение описахме най-общо в т. 2. Обобщен условно в 

Алтернатива І той включва класическата и логична в случая схема от гледна точка на 

човешкото усвояване на запустели земи – риголване, оран, култивиране, дискуване, 

брануване, фрезуване и т.н. обработки на почвата. Схемата на засаждане  е 

сравнително гъста предвид по-бедния състав на почвата – 5 х 4 м.  Биологичното 

производство в случая предвижда предпосадъчното внасяне само на органичен тор 

от калифорнийски червей и интензивни механични обработки на насажденията в 

последствие. За предпазване от навлизане на домашни и диви животни – кози, 

крави, сърни, диви прасета, зайци...трябва да се изгради масивна ограда, а за 

предпазване от градушки и масивна носеща конструкция за монтиране на предпазна 

мрежа. Както изяснихме в т. 5.2.3. реално теренните мероприятия променят 

временно и възстановимо, само по 0.005 % от площта на защитените зони. 

 При реализацията на инвестиционното предложение по Алтернатива І 

макар и минимално се засяга и се очаква отрицателно въздействие върху природно 

местообитание „Низинни  сенокосни ливади” (6510) от предмета на опазване на 

защитена зона „Странджа” (BG0001007), поради което се налагат компенсиращи 

мерки. 

Очакваме слабо отрицателно въздействие върху два целеви вида - 

обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides) от предмета на опазване 

на защитена зона „Странджа” (BG0001007) и козодой (Caprimulgus europaeus) от от 

предмета на опазване на защитена зона „Странджа” (BG0002040). 

7.3. Алтернатива ІІ. 
Реално теренните мероприятия засягат минимално площно по-меко, 

временно и възстановимо по 0.005 % от площта на защитените зони. 
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За съхраняване и осигуряване на условия за бъдещото развитие на 

природно местообитание „Низинни  сенокосни ливади” (6510), се изключва от 

проекта  Поземлен имот 019026  в местността „Балабана” с площ от 0.8 дка.  

Технологията за трайни насаждения за биологично производството на сливи 

в случая ще е съответствие с утвърдените Национални стандарти и най-добри 

земеделски прлактики в Европейския съюз.  

Отпадъчната при резитби и почистване на терена биомаса ще се надробява 

и се използва при прилагане на повърхностно компостиране, съчетание на 

процесите на компостиране и зелено торене. Ще се  внасят единствено органични 

торове от калифорнийски червей. 

Ще се изгради лека елементарна ограда от клони за първоначално изолиране 

достъпа на домашни и диви животни до фиданките, а зае тяхната индивидуална 

защита ще се използват препоръчаните в т.6 и утвърдени в практиката средства. 

Отпада монтирането на тежки конструкции за мрежа против слани и градушки. 

При реализацията на инвестиционното предложение по препоръчаната от 

нас Алтернатива ІІ не се увреждат природни местообитания от предмета на 

опазване на защитена зона „Странджа” (BG0001007). 

Очакваме слабо отрицателно въздействие върху два целеви вида - 

обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides) от предмета на опазване 

на защитена зона „Странджа” (BG0001007) и козодой (Caprimulgus europaeus) от от 

предмета на опазване на защитена зона „Странджа” (BG0002040). 

8. КАРТЕН МАТЕРИАЛ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА 
ОБЕКТИТЕ/ТРАСЕТАТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПРЯМО 
ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА И НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ . 

      

                „Странджа” (BG0001007)                                   „Странджа” (BG0002040) 
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Фигура 8.1. Приблизително местоположение на инвестиционното 

предложение върху картен материал на защитените зони. 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ, СЪОБРАЗНО КРИТЕРИИТЕ ПО ЧЛ. 22:  

Пълна характеристика на инвестиционното предложение беше представена 

в т.1, а алтернативните варианти в т. 7.  

Имайки предвид изяснените подробно в т.3 описания на елементите на 

проекта, 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, както и пълните описания и 

характеристики на Защитени зони „Странджа” (BG0001007) и „Странджа” 

(BG0002040), представени в т. 4 се налага заключение, в съответствие с анализа и 

изводите в т. 5. 

При реализацията на инвестиционното предложение по Алтернатива І макар 

и минимално, се засяга и се очаква отрицателно въздействие върху природно 

местообитание „Низинни  сенокосни ливади” (6510) от предмета на опазване на 

защитена зона „Странджа” (BG0001007), поради което се налагат компенсиращи 

мерки.  
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Очакваме слабо отрицателно въздействие върху два целеви вида - 

обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides) от предмета на опазване 

на защитена зона „Странджа” (BG0001007) и козодой (Caprimulgus europaeus) от 

предмета на опазване на защитена зона „Странджа” (BG0002040). 

При „нулева алтернатива” също ще се допусне увреждане природно 

местообитание „Низинни  сенокосни ливади” (6510) и на двата целеви вида. 

 При реализация на препоръчаната Алтернатива ІІ: 

 Реализацията на инвестиционното предложение в посочения терен и 

граници не влиза в противоречие и не нарушава целите за обявяване и режима на 

защитените зони. 

 Изключва се от проекта на Поземлен имот 019026  в местността 

„Балабана” с площ от 0.8 дка, което наред със препоръчаната технология за 

биологично производство изключва възможността за значимо отрицателно 

въздействие върху подлежащи на опазване природни местообитания, включени в 

Приложение №1 на ЗБР  и предмета на опазване на Защитена зона „Странджа” 

(BG0001007). 

 Очаква се слабо отрицателно въздействие върху два целеви вида - 

обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides) от предмета на опазване 

на защитена зона „Странджа” (BG0001007) и козодой (Caprimulgus europaeus) от от 

предмета на опазване на защитена зона „Странджа” (BG0002040). Реализацията на 

проекта няма да въздейства върху други  включени в предмета на опазване на 

зоните видове и техните местообитания. Няма да бъдат фрагментирани или 

нарушена структурата на популациите им. Няма да се засегнат екологичните ниши 

на типичните и постоянни за зоната видове. 

 Общо инвестиционното предложение ще засегне временно и обратимо 

само по 0.005 % от площта на защитените  зони. 
 Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика 

такива сукцесионни процеси, водещи до негативна промяна на видовия състав или в 

условията на средата -  химически, хидроложки, геоложки промени, климатични или 

други промени. 

 Не се очаква кумулативен ефект с други инвестиционни предложения, 

планове и програми в зоните . 

 Общо антропогенният натиск в района при създаването и 

експлоатацията на насажденията ще се увеличи незначително. Негативно  временно 

и обратимо въздействие върху биотата в района ще окажат съпътстващите на 

изгражданета на обекта шум, вибрации, навлизане на хора и техника в района.  
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Това въздействие ще е кратко като времетраене през денонощието и 

временно в рамките на няколко месеца от годината.  

 Не се налагат специални компенсиращи мерки. Всички изяснени 

евентуални отрицателни въздействия могат да бъдат минимизирани или дори 

избегнати чрез адекватни смекчаващи мерки, които ще осигурят и запазването, и 

осигуряването в бъдеще на благоприятно природозащитно състояние на 

местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитените зони. 

 Елементите на инвестиционното предложение вписват терена в 

ландшафта на природния парк и двете защитени зони. 

 Напълно ще липсва въздействие върху останалите, близко 

разположени, други елементи на Националната екологична мрежа. 

Налага се  логично следното общо заключение. 

Изграждането и реализацията на сливови насаждения по 
Алтернатива ІІ в землището на село Близнак, община Малко Търново няма 
да окаже съществено и забележимо въздействие върху предмета и целите 
на опазване в Защитени зони „СТРАНДЖА” (BG0001007) и „СТРАНДЖА” 
(BG0002040).  

Няма да бъдат засегнати природни местообитания, 
местообитания на видове и видове, предмет на опазване. Няма да бъдат 
фрагментирани популациите на видовете и няма да бъде влошена тяхната 
структура и динамиката. Ще се засили минимално антропогенния натиск, 
но в рамките на емкостта на формираните екосистеми.  
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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 НА ПЛАНА, ПРОГРАМАТА И ПРОЕКТА ИЛИ ОТ 
РЕАЛИЗИРАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЧЕ НЕ Е НАЛИЦЕ ДРУГО АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ. 

От гореизложеното се налага изводът, че липсва наличие на 

обстоятелства по чл. 33 от Закона за биологичното разнообразие, включително 

доказателства за това и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 от 

Закона. 

11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ, 
МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ИЗТОЧНИЦИ НА 
ИНФОРМАЦИЯ, ТРУДНОСТИ ПРИ СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА 
ИНФОРМАЦИЯ  

При разработването на оценката са използвани стандартните методи за 

полеви изследвания, прилагани за определяне на видовия състав при висшите 

растения (маршрутен метод, трансекти и методът на пробните площадкии) и 

гръбначните животни (маршрутен или трансектен метод (Line transects) и методът на 

точковото броене (Point counts) (Bibby et al., 1992).  

Извършени са ограничени теренни проучвания върху фито- и зооценозите 

в района в периода март 2015 - ноември 2015 година и март 2017 - май 2017 година. 

Определянето на местообитанията сме извършили съгласно 

Ръководството за определяне на местообитания от европейска значимост в 

България (Кавръкова В, Димова Д., Димитров М.,Цонев Р. ,Белев Т., 2005).  

Определянето на видовете е извършвано по таблици и определители, 

цитирани в използваната литература.   

Данни за състоянието на местообитанията и целевите видове в 

защитената зона са ползвани от сайта на МОСВ, Информационна система за 

защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 в България, проект: „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I",  http://natura2000.moew.government.bg/.  

Използвана е и предоставената ни конкретно информация при 

консултациите с експерти от Природен парк „Странджа”. 
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Направените анализи и изводи са в съответствие с изискванията на  

Директивите на Европейския съюз, на всички международни конвенции, по които 

Република България е страна и хармонизираното българско законодателство. 

За изясняване на кумулативният ефект върху защитените зони е ползвана 

базата данни на Министерството на околната среда и водите и РИОСВ Бургас. 

Не са срещани трудности при набирането на необходимата информация. 

Използвани са Уеб страници и предложения от НПО – БДЗП и СНЦ 

„Зелени Балкани” и богата литература, като източник на информация за региона и 

защитените зони. 

Законодателна рамка: 
 Закон за биологичното разнообразие (обн.ДВ, бр.77/ 09.08.2002 г, посл. 

изм. и доп., ДВ бр. 58 от 26.07.2016 г.). 

 Закон за опазване на околната среда (обн.ДВ, бр.91, 2002 г., посл.изм. 

и доп., ДВ, бр. 12 от 03.02.2017 г.) 

 Закон за защитените територии (обн.ДВ бр.133/11.11.1998 г, посл. изм. 

ДВ, бр.66/2013 г.). 

 Закон за лечебните растения (ДВ, бр. 29 / 07.04.2000 г.) 

 Закон за генетично модифицирани организми (ДВ, бр.27 / 29.03.2005 г.) 

 Закон за горите (Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., посл. изм. ДВ. 

бр.13 от 7 Февруари 2017 г.).  

 Закон за лова и опазване на дивеча  (изм. ДВ, бр. 77 / 04.11.2011 г., 

посл. изм., ДВ бр. 60 /7.08.2015 г.) 

 Закон за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 41 / 24.04.2001 г.) 

 Закон за митниците (ДВ, бр. 15 / 6.02.1998 г., в сила от 1.01.1999 г.) 

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр. 73/ 2007 г., посл. 

изм. ДВ. бр. 94 от 30.11.2012 г.) 

 Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране 

на билки и генетичен материал от лечебни растения, издадена от министъра на 

околната среда и водите (ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.). 

 Наредба № 4 от 8.07.2003 г. за условията и реда за издаване на 

разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни 

животински и растителни видове в природата . 

 Наредба № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на 

планове за действие за растителни и животински видове  



 126

 Наредба за разработване на планове за управление на защитени 

територии (обн. ДВ бр.13 от 15.02.2000 г., изм. и доп. ДВ бр.55/20.07.2012 г.). 

 Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на 

дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически 

дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените 

територии - изключителна държавна собственост  (обн. ДВ бр.49/14.06.2005 г.). 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА   
Асенов А., 2006: Биогеография на България, София, ЕТ”АН-ДИ-Андриян 

Тасев” 

Бигон М., Дж.Харпер, К.Таунсенд. 1989. Екология. Том I, Изд. Мир, Москва  

Бигон М., Дж.Харпер, К.Таунсенд. 1989. Екология. Том II, Изд. Мир, Москва  

Бисерков, В. и др. (ред.) 2015. Електронно издание на Червена книга на 

Република България. БАН & МОСВ, София 

Бондев И. (Ред.). 1995. Хорологичен атлас на лечебните растения в 

България. Акад. Изд. “М.Дринов”, 272 с. 

Бешков В., К. Нанев. 2002. Земноводни и влечуги в България. Изд. Pensoft 

Българско дружество за защита на птиците – база данни - www. bspb.org 

Георгиев Г. 2004. Националните и природните паркове и резерватите в 

България. ИК “Гея-Либрис”, София, 294с.  

Груев Б., Б. Кузманов. 1994. Обща биогеография. Университетско 

издателство  “Св. Кл.Охридски”, София, 498с. 

Делков Н., 1984. Дендрология. Земиздат, София 

Иванов И., И. Ланджев, Г. Нешев.1977. Билките в България и използването 

им. Земиздат, София 

Карапеткова М., Мл. Живков. 1993. Рибите в България. Изд. Геолибрис, 

София   

Карапеткова М., К.Александрова-Колеманова, Мл..Живков.1993. 

Сладководните риби на България. В: Национална стратегия за опазване на 

биологичното разнообразие, Том 1, 515-547.  

Костадинова И. 1997. Международни мерки за природозащита. В: 

Орнитологично важни места в България. БДЗП, Природозащитна поредица, кн. 1. 

Костадинова И. (съст.). БДЗП, София.  

Костадинова И. 1997а. Резултати от проучването на ОМВ в България. В: 

Орнитологично важни места в България. БДЗП, Природозащитна поредица, кн. 1. 

Костадинова И. (съст.). БДЗП, София. 



 127

Костадинова И. 2002. Опазването на места – един от ключовите подходи в 

опазването на биоразнообразието. В: Наръчник за НАТУРА 2000 в България. БДЗП, 

Природозащитна поредица, кн. 5. Костадинова И., М.Михайлов (съст.). БДЗП, София.  

Любенова М. 2004. Фитоекология. Академично издателство „Марин 

Дринов”, София. 

Матев И., Д. Ганева, Д. Ганев: 2004; Екология с основи на биогеографията 

и опазване на околната среда, Изд. Pensoft, София-Москва 

Митрев А., Св. Попова. 1982. Атлас на лечебните растения в България. 

Изд. на БАН 

Мичев, Т. Д. Симеонов, Л. Профиров, Г. Пчеларов 2013. „Птиците на 

Балканския полуостров. Полеви определител“, София, Екотан, 1-300 

Нанкинов Д. 2000. Застрашените животни в България. Изд. Pensoft, София, 

146 с. 

Нанкинов, Д., С. Симеонов, Т. Мичев, Б. Иванов. 1997. Фауна на 

България.Т. 26. Aves. Част ІІ. С., АИ ,Проф. М. Дринов” 

Натура 2000: http://www.natura2000bg..org 

Наумов, Б., М. Станчев. 2004. Земноводни и влечуги в България и 

Балканския полуостров. Електронно издание на Българското херпетологично 

дружество. www.herpetology.hit.bg 

Национален план за приоритетни действия по опазване на най-значимите 

влажни зони на България. Министерство на околната среда, Изд.“Булвест 2000” 

Петров П. 1990г. Ландшафтознание. Университетско издателство.  

Проект „Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България” 

- www.natura2000bg.org 

Сборник със закони и нормативни актове за опазване на околната среда. 

1998. МОСВ, София, Изд. “Вендом”,168с.  

Симеон С., Т. Мичев. 1991. Птиците на Балканския полуостров. Изд. „Петър 

Берон”, София. 

Симеон С., Т.Мичев, Д. Нанкинов. 1990. Фауна на България. Том 20, Изд. на 

БАН, София. 

Симеоинов, С. Д., Т. М. Мичев, et al. (1990). Фауна на България. София, 

Издателство на Българска Академия на Науките 

Стоянов Н. 1972. Нашите лекарствени растения. Том I и II, Изд. „Наука и 

изкуство, София. 

Събев Л., Св. Станев. 1959. Климатичните райони на България и техният 

климат. В: Трудове на Института по хидрология и метеорология. Том V, Държавно 

издателство “Наука и изкуство”, София 



 128

Узунов Й., Ст. Ковачев. 2002. Хидробиология. Изд. Pensoft, София 

Червената книга на НР България. 1984. Том I, Изд. на БАН, София.   

Червената книга на НР България.1985. Том II, Изд. на БАН, София.   

Федерация “Зелени Балкани”; WWF;:МОСВ. 2005. Ръководство за 

определяне на местообитания от европейска значимост в България, София. 

Федерация “Зелени Балкани” – База данни. www.greenbalkans.org 

 

12. ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 9, АЛ. 2 И 3.  
■ Декларация на експертите, автори на оценката, по чл. 9, ал. 3 от Наредба 

за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване 

на защитените зони; 

■ Доказателства по чл. 9, ал. 2 за наличие на изискванията по чл. 9, ал. 1, 

от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените.  

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение №1. Инвестиционни предложения, планове и програми, 

разгледани по реда на глава VІ от ЗООС и чл. 31 от ЗБР за периода 2007 година - 

месец март 2017 година, водещи при евентуалната си реализация до кумулативен 

ефект върху защитени зони «Странджа» (BG0001007) и «Странджа» (BG0002040). 

 Решение № 10/09.03.2017 г. за достъп до обществена информация на 

РИОСВ Бургас със Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС инвестиционни 

предложения, попадащи в защитени зони «Странджа» (BG0001007) и «Странджа» 

(BG0002040). 

 Писмо Изх №32/27.03.2017 година на Дирекция на Природен парк 

„Странджа” относно провеждане на консултации. 


