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ВЪВЕДЕНИЕ 

 Доклада за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение 

„Изграждане на малка водна електрическа централа в поземлен имот с идентификатор 

44598.75.10 и поземлен имот с идентификатор 44598.80.4 в землището на с. Любичево, 

община Антоново, обл. Търговище“ върху предмета и целите на защитени зони „Голяма река”с 

код BG 0000432 по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна е изготвен на основание писмо с Изх. № 1724/24.04.2018 г. на РИОСВ – 

Шумен. 

Инвестиционно предложение „Изграждане на малка водна електрическа централа в 

поземлен имот с идентификатор 44598.75.10 и поземлен имот с идентификатор 44598.80.4 

в землището на с. Любичево, община Антоново, обл. Търговище“ попада в границите на 

защитена зона съгласно чл.6 от Закона за биологичното разнообразие BG0000432 “Голяма 

река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

Реализирането на инвестиционното предложение е свързано с вероятно въздействие 

върху горецитираните защитени зони от Натура 2000, поради което попада под разпоредбите 

на чл.31, ал.1 на Закона за биологичното разнообразие. Оценката на степента на въздействие 

се извършва чрез процедурата по ОВОС, като на основание чл.34, ал.1 от Наредбата за ОС в 

информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС се включва като отделно 

приложение и доклад за оценка на степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на 

защитените зони.  

 Настоящият доклад е разработен в обхвата на изискванията на чл. 23, ал. 2 на Наредба 

за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти 

и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони при 

отчитане на критериите по чл. 22 на наредбата за ОС.  

 Освен процедурните изисквания при оценката на вероятността от отрицателни 

въздействия и тяхната значимост са взети предвид и следните принципи: 

 Принципът на предпазливост, залегнал като основа за опазване на околната 

среда в Договора за създаване на ЕС, в конкретния случай възприет като 

приемане на възможно най-лошия сценарий за всяко вероятно въздействие, в 

рамките на научните предпоставки за съществуване на такова въздействие. 

 Използване на най-добрата налична информация за провеждане на оценката. 

 Отчетена е връзката между чл. 6 (3) на Директива 92/43/ЕИО изискващ оценка 

на последствията за целостта и целите на всяка една зона и мрежата, като цяло 

от една страна и чл. 2 (2) на Директивата посочващ, че мерките предприети по 

тази директива следва да водят до опазване или възстановяване на 

благоприятният природозащитен статус на видовете и местообитанията. 

 Освен основните параметри за благоприятен статус на всеки вид и 

местообитание, са оценени и въздействията на структури, функции и роля важни 

за съответните видове и местообитания. 

Данни за възложителя: 

Възложител:     „365 КАРИЕРИ“ ЕООД 
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1. АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОБЩА ПЛОЩ, ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА 

Община Антоново е разположена в Североизточна България, в югозападната 

териториална рамка на Област Търговище. На север, североизток и изток граничи с общините 

Попово, Търговище и Омуртаг (Търговищка област), на югоизток – с Община Котел 

(Сливенска област), а на югозапад и на северозапад – с общините Елена, Златарица и Стражица 

(Великотърновска област). 

Община Антоново е третата по площ община в Област Търговище, с обща територия 

478 800 декара, което представлява 17,66% от общата площ на Област Търговище и 4% от 

територията на Североизточен район на планиране /NUTS 2/. Селищната структура на Община 

Антоново е съставена от 60 населени места, от които 1 град и 59 села. Град Антоново е 

административен, културен и социално-икономически център в общината. В националната 

категоризация на населените места град Антоново попада в „четвърта“ категория град. В 

йерархичната система от градове-центрове на България, град Антоново е представен като 

много малък град, център с общинско значение за територията на общината от 5-то ниво. Като 

част от тази система той е градивен елемент от урбанистичната мрежа в макро-

пространствената структура на областта. 

Фигура № 1.1-1. Местоположение на община Антоново 
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Благоприятното географско местоположение обуславя значимо място на общината в 

транспортно-комуникационната система на страната. През територията на Община Антоново 

преминава една от основните пътно- транспортни артерии в Република България, а именно 

първокласен Европейски път Е772, І-4 (Фигура № II.2-1). Той свързва двете части на 

магистрала Хемус (А2) и по този начин е част от един от най-важните транспортни коридори 

в страната - от столицата София към Северното Българско Черноморие. 

Фигура № 1.1-2. Административна карта на Община Антоново 
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Село Любичево е разположено в северния край от територията на Община Антоново. 

Селището се намира на 9 km североизточно от общинския център град Антоново, близо до 

границата с община Попово. Землището на селото заема около 19,321 хил. дка земя, 

значителна част от която е обработваема (ниви, лозя, овощни градини), но също така и много 

гори и пасища. Язовир „Ястребино” е разположен на около 2 km на южно от селото. 

Фигура № 1.1-3. Местоположение на втора промишлена зона на с. Любичево 
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Площадката, на която ще бъде изграден МВЕЦ е разположена извън регулационния 

план на с. Любичево. Тя се намира на 1,3 km южно от селището. Общата площ на територията 

на обекта е 21,502 дка. 

Като приложение към настоящата разработка са представени скици на поземлените 

имоти и с. Любичево  (Приложение № II.8-3). 

По време на монтажните работи на новата производствена сграда и мощности не са 

необходими допълнителни площи за временни дейности. Всички съоръжения ще бъдат 

монтирани в рамките на съществуващата и предвидена за изграждане нова производствена 

сграда. Извън предвидената сграда ще бъде изградена единствено техническа инфраструктура 

– външно водоснабдяване и външно електропреносно трасе. 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова сграда, в която ще бъдат 

монтирани необходимите съоръжения. Застроена площ на сградата ще бъде до 500 m2. 

Сградата ще бъде изградена от стоманобетонни фундаменти, метална конструкция и 

термопанели. 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1.2.1. Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Еднолично дружество с ограничена отговорност „365 КАРИЕРИ“ ЕООД  е с основен 

предмет на дейност продажба на онлайн курсове и на други видове онлайн стоки; електронна 

търговия и интернет услуги; хостинг услуги; сделки с интелектуална собственост; изработка 

на уеб сайтове, уеб дизайн и програмиране; рекламни и маркетинг услуги; внос и износ на 
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стоки, търговия на едро и дребно; търговско представителство и посредничество на български 

и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, незабранена от 

закона. 

Инвестиционното предложение предвижда реализиране на нов обект – малка водна 

електрическа централа. Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 

към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в: 

 Поземлен имот 44598.80.4, област Търговище, община Антоново, с. Любичево, 

м. ЕШМЕ ЯНЪ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия 

Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 18871 кв.м., стар номер 080004, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-77/30.06.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК. 

 Поземлен имот 44598.75.10, област Търговище, община Антоново, с. Любичево, 

м. ЕШМЕ ЯНЪ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия 

Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 2631 кв.м., стар номер 075010, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-77/30.06.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК 

Имотите са стопанисвани от Община Антоново като от страна на Общински съвет към 

Община Антоново са издадени Решение № 276 по протокол № 33 от заседание на общинския 

съвет състояло се на 22.02.2018 г. относно разрешава проектиране на ПУП-План за 

застрояване и Парцеларен план за изграждане на малка водна електрическа централа в ПИ е 

идентификатор 44598.75.10 и ПИ е идентификатор 44598.80.4 в землището на с. Любичево, 

Община Антоново и Решение № 268 по протокол № 32 от заседание на общинския съвет 

състояло се на 24.01.2018 г. /Приложение № II.1-1/ относно съгласие за учредяване на сервитут 

и промяна на предназначението /начин на трайно ползване/ от „пасище, мера“ за „техническа 

инфраструктура”. 

Цитираните два поземлени имота са разположени под язовирната стена на яз. 

Ястребино и са разположени в непосредствена близост до началото на напоителен канал и 

коритото на р. Голяма, поречие на р. Янтра. 

Общата засегната площ от площта на двата имота се предвижда в рамките на 1500 m2 

/включително техническа инфраструктура/. Предлага се използването на водите преминаващи 

през мелиоративно съоръжение – напоителен канал след язовир Ястребино. За целта ще бъде 

изпълнено частично преустройство на открития канал и изграждането на МВЕЦ с номинална 

мощност 0,850 MW – два бр. турбини с максимален капацитет съответно 0,600 MW и 0,360 

MW. Използваното водно количество ще достигне 250 m3/h. При средно годишна 

използваемост около 8 000 часа произведената електрическа енергия ще достигне 6 800 000 

KWh. 

Инвестиционното предложение предвижда реализиране на обект с ниска мащабност и 

минимален обхват по отношение използване на природни ресурси и въздействие върхи 

компонентите на околната среда. 

Инвеститорът възнамерява да извърши следните дейности: 
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 Изграждане на сграда за МВЕЦ 

 Монтаж на 2 бр. турбини и съоръжения; 

 Изграждане на кабелно трасе за подвързване на МВЕЦ към електропреносната 

мрежа. 

Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение са необходими следните 

етапи: 

 Одобряване на инвестиционното предложение; 

 Изготвяне на ПУП-ПЗ, ПП и промяна предназначението на имотите; 

 Изготвяне на технически проект, одобряване на проектната документация и 

издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ; 

 Изграждане на обекта; 

 Въвеждане в експлоатация. 

1.2.2. Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения; 

Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на поземлен имот 44598.80.4 

и поземлен имот 44598.75.10, област Търговище, община Антоново, землище на с. Любичево. 

В етапа на реализирането и експлоатацията му не се предполага взаимовръзка и кумулиране с 

други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения. 

В обхвата на въздействие на разглеждания обект не са разположени други 

съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, които да предполагат 

взаимовръзка и/или кумулиране. 

1.2.3. Използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

За реализацията на инвестиционното предложение по време на строителството ще 

бъдат необходими строителни материали. Най-често използваните биха могли да се 

систематизират по следния начин: 

 Инертни материали - пясък и стандартна баластра за дренаж и обратен насип; 

 Готови строителни смеси; 

 Земни маси, вложени в обратен насип; 

 Хумус, вложен при благоустрояването на терена; 

 Дървен материал, използван за кофраж. 

При експлоатация на МВЕЦ ще се използва вода за производство на електроенергия 

единствено от мелиоративно съоръжения – напоителен канал след яз. Ястребино. Няма да се 

извършва ползване на повърхностни води от водни обекти. Максималното количество 

ползвана вода ще възлиза на 2 000 000 m3/yr. Конкретното ползвано водно количество ще бъде 

определено в съответствие с изисквания и договорни отношение с „НАПОИТЕЛНИ 

СИСТЕМИ“ ЕАД и месечните графици за ползване на води от значими язовири издавани от 

МОСВ. 
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Не се предвижда използване на природни ресурси от почви, земни недра и биологично 

разнообразие. 

1.2.4. Генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни 

води; 

1.2.4.1. Генериране на отпадъци 

При извършване на ремонтната дейност ще се генерират минимални количества 

строителни отпадъци /до 50 m3/. Ще се образуват следните видове отпадъци: 

 Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 

09 01, 17 09 03 с код 17 09 04 – до 10 m3 

 Чугун и стомана с код 17 04 05 – до 2 t 

Образуваните строителни отпадъци ще се предават на външни лица притежаващи 

необходимите регистрационни или разрешителни документи.. 

След реализирането на инвестиционното предложение и стартирането на предвидената 

дейност се очаква генерирането на следните отпадъци съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. 

за класификация на отпадъците: 

Таблица № 1.2.4.1-1. Количества образувани отпадъци 

Отпадък Код Количество 

[t/y] 

Временно 

съхранява

не 

Оползотворяв

ане, 

преработване 

и 

рециклиране 

Обезвреждан

е 

Излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

опасни компоненти, 

различно от упоменатото 

в кодове от 16 02 09 до 

16 02 12 

16 02 13* 0,5 Да 
Да - 

външни фирми 

Да - 

външни 

фирми 

Чугун и стомана 

17 04 05 1 Да 
Да - 

външни фирми 

Да - 

външни 

фирми 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 
20 01 21* 0,03 Да 

Да - 

външни фирми 

Да - 

външни 

фирми 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 2,5 не Не 

Да - 

външни 

фирми 

Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за 

предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания. Отпадъците ще 

се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по 

Чл. 35, ал. 1 от ЗУО. Ще се генерират и незначителни количества битови отпадъци, които ще 

се събират в контейнер за битови отпадъци и ще се събират от избраната от Община Антоново 

сметосъбираща фирма. 

Строителните отпадъци и земните маси, ще се събират и ще се извозват своевременно 
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от площадката, от фирма имаща разрешение (регистрационен документ) за дейности с 

отпадъци и депонират на място определено от кмета на общината. 

Металните отпадъци ще се събират отделно и предават на външни лица за последващо 

третиране/рециклиране.. 

Събирането на негодните флуорисцентни тръби (луминисцетни лампи) ще се извършва 

след всяка подмяна на същите. Те ще се съхраняват временно в определено за тази цел 

помещение и в последствие ще се предават за третиране на фирми с Разрешително за дейности 

с такива отпадъци. 

1.2.4.2. Генериране на отпадъчни води 

Производствени отпадъчни води при строителните дейности няма да се формират. 

Битово-фекални отпадъчни води ще се образуват от заетите в процеса на СМР хора. Ще се 

използват химически тоалетни. 

При експлоатацията на МВЕЦ няма да се формират производствени отпадъчни води. 

От предвижданата дейност ще се формират до 40 м. куб/годишно битово-фекални отпадъчни 

води от обслужващия персонал. Тези отпадъчни води ще се събират в предвидена за 

изграждане водоплътна черпателна шахта на площадката, която периодично ще се изчерпва 

от специализиран автомобил и ще се транспортира до ГПСОВ за заустване и пречистване. 

1.2.5. Замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

Комфорта на околната среда е съвкупност от природни фактори и условия, съчетание 

на природни образувания и географски дадености (релеф, растителност, водни пространства, 

оптимална температура, влажност на въздуха и др.). Това е субективното чувство, което 

обкръжаващата природна среда създава у човека състояние на благополучие и спокойствие и 

обезпечава неговото здраве и жизнената му дейност. 

Предвидените с инвестиционното предложение технологии са модерни, при 

експлоатацията на които липсва отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото 

здраве. Предвидената дейност няма да окаже негативно въздействие върху биоразнообразието 

в посочения район. 

Като цяло технологичните модули не са емитери на наднормено ниво на шум. Съгласно 

представени от производителя технически спецификации нивата на емитиран шум са под 75 

dB(A). 

Инвестиционното предложение не предполага вероятни значителни последици за 

околната среда и човешкото здраве. 

1.2.6. Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение; 

Възможните рискове от инциденти са свързани с организацията и безопасността по 

време на експлоатацията на съоръженията. Не е предвидено да се извършват взривни работи.  
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При работа на механизацията се налага строго спазване на изискванията на Наредба № 

2 / 22.03.2004 год. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министъра на труда и социалната 

политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр. 37 от 

04.05.2004 год., в сила от 05.11.2004 год. 

Всеки работник ще е инструктиран за работното си място и за съответния вид дейност, 

която ще изпълнява.  

При лоша климатичната обстановка и неподходящи метеорологични условия – ниски 

температури, обилни валежи, високи температури следва незабавно прекратяване на 

строителните дейности. 

При работа с транспортните и повдигащи машини същите трябва да са технически 

изправни и да се спазва технологичния режим на работа за намаляване количеството на 

емисиите от изгорелите газове на горивата и намаляване нивата на шума, на които са изложени 

работниците. 

Всички строителни работници и механизатори ще имат необходимите средства за 

лична защита. 

При природни бедствия, включително при земетресения, наводнения, опасност от 

радиационно или химическо замърсяване или терористични заплахи, ще се изпълнява 

Вътрешен авариен план. 

В периода на монтажните дейности и по време на експлоатацията Дружеството ще 

прилага правила за безопасна работа и превенция на аварийните ситуации. 

При пожар ще се действа, съгласно изготвения указанията за противопожарна защита. 

Съгласно проекта, строителната площадка ще бъде оборудвана с необходимия брой 

пожарогасителни средства. 

Не се предвижда повишен риск от възникване на инциденти по време на монтажните 

дейности и по време на експлоатацията. Планираните инвестиции не са свързани със 

съхраняване и употреба на опасни химични вещества и смеси. 

В етапа на експлоатация на обектите на инвестиционното предложение не се 

предполага риск от големи аварии и/или бедствия. 

1.2.7. Рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 

факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на 

Закона за здравето. 

Реализирането на инвестиционното предложение не предполага неблагоприятно 

въздействие към факторите на жизнената среда: 

 води, предназначени за питейно-битови нужди – не се предполага 

неблагоприятно въздействие; 

 води, предназначени за къпане – не се предполага неблагоприятно въздействие; 
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 минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, 

лечебни или за хигиенни нужди – не се предполага неблагоприятно 

въздействие; 

 шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии– не 

се предполага неблагоприятно въздействие. Производствената площадка е 

достатъчно отдалечена от урбанизирани територии. Производствените 

мощности на МВЕЦ ще бъдат монтирани в рамките на сгради; 

 йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради – 

не се предполага неблагоприятно въздействие; 

 нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради 

и урбанизираните територии – не се предполага неблагоприятно въздействие; 

 химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено 

предназначение – не се предполага неблагоприятно въздействие. В близост до 

производствената площадка не са разположени обекти с обществено 

предназначение; 

 курортни ресурси – не се предполага неблагоприятно въздействие; 

 въздух – не се предполага неблагоприятно въздействие. 

2. ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ, 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ В ПРОЦЕС НА 

РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ, КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ С 

ОЦЕНЯВАНИЯ ПРОЕКТ МОГАТ ДА ОКАЖАТ НЕБЛАГОПРИЯТНО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

За оценка на кумулативните ефекти в обхвата на ИП е ползвана информация от 

публичния регистър на МОСВ (http://registers.moew.government.bg/ovos), РИОСВ Шумен 

(http://www.riosv.icon.bg/) и наличната информация на сайта на НАТУРА 2000 за всички 

планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, реализирани или в процес на 

реализация, попадащи на територията или граничещи със защитени зони BG0000432” Голяма 

река”. Информацията е систематизирана и представена в обобщен вид, предоставящ 

възможност за по-прецизно отчитане на всички съгласувани и/или в процедура по одобряване 

ИП/ППП, чиято реализация би могла да окаже кумулативно въздействие заедно с ИП. 

Таблица 2-1. Разпределение на ИП/ППП по категории на произхождащите от тях дейности и обекти в 

обхвата на ЗЗ „Голяма река“ 

ЗЗ „Голяма река“ BG0000432 
Брой ИП/ППП по общини 

Антоново Попово Омуртаг 
Страж

ица 

Търго

вище 

общо  

ИП 

Лесоустройствена програма 30  4  3 37 

Горскостопанска програма 108 157 30  6 301 

План извлечение за промяна вида на сечта 8  2   10 

Създаване на овощни градини, лозя, полски 

култури,вкл. закупуване на зем. техника 
2 7 2  1 12 

Отглеждане на ССТ животни 2 6  2  10 

Жилищно и вилно строителство 1 1    2 

Производствени и складови дейности 1 17 3 2 1 24 

Общински план за развитие, в т.ч. ОУП 1 1 1 2  5 

http://registers.moew.government.bg/ovos
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ИП/ПП в урбнизирани територии - обновяване 

на съществуващи сгради, гробищни паркове, 

улично осветление и др. 

5 9 1 4  19 

Техническа и транспортна инфраструктура в 

т.ч. реконструкция на съществуващи или 

изграждане на нови съоръжения. 

4 6 8 1 1 20 

Аква култури и спортен риболов 1 1 1   3 
 163 205 52 11 12 443 

ИП/ПП на територията на ЗЗ „Голяма 

река“ 
25 7 2 3  37 

ИП/ПП в близост до ЗЗ „Голяма река“ 138 198 50 8 12 406 

Съгласно обобщената информация (таблица 2-1) за периода 2010-2015 г. са 

процедирани общо 37 ИП в „Голяма река“. Значително по-голям е броят на инвестиционните 

предложения, които са в близост до разглежданите защитени зони. Инвестиционните 

предложения, попадащи в границите на защитените зони се отнасят единствено до изготвянето 

на лесоустройствени и/или горско стопански програми. Не се предвижда строителство или 

други дейности водещи до промяна предназначението на земи в границите на двете защитени 

зони. В близост до защитените зони са процедирани инвестиционни предложения за създаване 

на овощни градини, жилищно и вилно строителство, отглеждане на животни и др. Сред тях не 

са налични обекти, които да предполагат замърсяване или нарушаване на водния режим на 

реките, или засилено човешко присъствие, което да окаже въздействие върху хабитатните 

условия и свързаните с тях видове, предмет на опазване. 

Анализът на процедираните предложения показва, че по-голяма част (80% от 

инвестиционните проекти) в ЗЗ „Голяма река“ са по процедури без промяна на 

предназначението на земята и не предполагат пряко увреждане и отнемане на естествени 

площи от защитената зона (като напр. лесоустройствени проекти, горскостопански програми, 

закупуване на земеделска техника, създаване на овощни градини, водовземни съоръжения с 

цел напояване; благоустройствени мероприятия, строителство в границите на населени места 

и др.) или пък засягат неголям процент от общата площ на имотите, в които е предвидено да 

се реализират (напр. ЛПСОВ, мобилни базови станции за GSM сигнал, антени и др.). 

Друга част от обектите, например ИП/ППП за изграждане и рехабилитация на ВиК 

мрежите в населени места, както и реконструиране на общинска пътна мрежа, са предвидени 

да бъдат реализирани в рамките на урбанизирани или застроени вече площи. Трябва да се има 

предвид, че такива територии вече са нарушени и на практика предназначени да бъдат 

подлагани на подобен вид влияния. Някои инфраструктурни обекти са ограничени по мащаби 

и с временно и възстановимо за зоната въздействие като подземно прокарване на кабели и 

водопроводи, 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. 

На базата основните характеристики (предназначение), броя и местоположението на 

изброените планове и ИП в таблица 2-1, може да се обобщи, че в близост до защитената зона 

няма производствени предприятия или сериозен източник на емисии, увреждащи качествата 

на атмосферния въздух, формиране на производствени отпадни води, емисии на шум и 

вибрации и други, които да предизвикат сериозен кумулативен ефект върху предмета на 

опазване на защитените зони. 
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В заключение може да се обобщи, че реализирането на инвестиционното предложение 

няма да доведе до кумулиране на негативни въздействия, нито до унищожаване на 

местообитания и видове, обект на опазване в ЗЗ “Голяма река. 

3. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ИП, 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 защитената зона и нейния предмет на опазване влияние ще окажат онези части 

от инвестиционното предложение, които касаят територии от защитените зони и предвиждат 

зониране, което се различава от настоящия начин на трайно ползване на земите и/или допускат 

дейности с по-висока степен на интензивност. 

Предвидената промяна предназначението на поземлени имоти 44598.80.4 и 

44598.75.10, не засягат типове природни местообитания, предмет на опазване в защитената 

зона, поради което не се очаква неговите елементи да окажат каквото и да е пряко въздействие, 

в т.ч. намаляване площта на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на 

опазване в защитените зони или създаване на значими бариери и прегради, които 

фрагментират местообитания и популации, вкл. на характерни за местообитанията растения и 

животни, затрудняват генетичния и ценотичния обмен между тях и водят до влошаване на 

тяхното природозащитно състояние. 

Инвестиционното предложение ще бъде технически и географски свързано със 

съществуващ напоителен канал под язовирната стена на яз. Ястребино. Наличието на линейна 

инфраструктура от подобен тип се характеризира с бариерен ефект. Природните 

местообитания около съоръжението са унищожени при изграждането му, популациите в 

района са прекъснати, а в следствие са създадени условия за развитие на плевелни и рудерални 

видове растения. 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира именно в тези площи. Този 

избор предполага липса на допълнително увреждане и унищожаване на природни 

местообитания и защитени видове. 

Възможни косвени въздействия, които следва да бъдат разгледани и оценени при 

реализиране на инвестиционното предложение са: 

 Влошаване качеството на местообитанията 

Утъпкване, почистване, шумово и светлинно замърсяване, както и усилено 

антропогенно присъствие, води до прогонване на индивиди, увреждане на нормалната 

популационна структура на характерните за местообитанията видове, води до влошаване на 

екологичната структура на местообитанията и отъждествяваните с тях фитоценози: 

вертикална и хоризонтална структура, съотношение на популациите на доминиращите видове, 

количество влажност, структура на субстрата (почва, пясък, скала), различно съотношение на 

микроелементите и др. 

 Повишена опасност от пожари. 
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Опасност от пожари при експлоатация и поддържане на инфраструктурата, както и от 

движението на човешки потоци, може да доведе до пряко унищожаване на видове и 

местообитания – обект на опазване в зоните. Опасност от инциденти замърсявания при аварии 

в изградената инфраструктура. Залпови замърсявания на въздуха, водите и почвите вследствие 

на аварии на съществуваща и новоизградена инфраструктура, водят до смъртност на индивиди 

и влошаване параметрите на средата.  

 Нахлуване на чужди видове в природните местообитания. 

При строителството и експлоатацията на урбанизираните територии, при ползване на 

сгради и съоръжения е възможно внасяне на чужди, инвазивни и синантропни животни и 

инвазивни, плевелни и рудерални видове растения, които променят видовата структура на 

местообитанията и местообитанията на видове, влошават природозащитното състояние и 

могат да бъдат врагове и конкуренти на видове растения и животни обект на опазване в зоната, 

както и на типични за местообитанията видове. 

 Увреждане възможностите за устойчиво природосъобразно развитие на 

защитената зона. 

Създаването на антропогенни ландшафти трайно уврежда уникалността на природните 

компоненти и силно снижава възможностите за устойчив тип туризъм, който цели да 

експонира природните дадености на района, каквото представляват видовете и 

местообитанията – предмет на опазване в защитените зони. 

Обобщени вероятни видове въздействия, произтичащи от осъществяването на 

проектните възможности за развитие, предвидени с инвестиционното предложение, зависят 

от: 

 Техния обхват по отношение местоположението им спрямо защитената зона; 

 Фаза от изпълнение на проекта на която е вероятно да възникнат;  

 Характер на въздействията - дълготрайно или имат временен ефект; 

 По отношение времетраенето на въздействията - дали въздействията са 

постоянни, краткосрочни, периодични, инцидентни (не се предполага 

задължително да възникнат);  

 С кои други въздействия на ИП имат комбинирано влияние върху даден 

параметър за благоприятния природозащитен статус (БПС) на видовете и 

местообитанията.  

Основните фактори на потенциално отрицателно въздействие в процесите на 

изграждане включват: генериране на шум, локални емисии на прах от изкопните дейности, 

физическо нарушаване на почвите и растителната покривка. От посочените потенциали за по-

значително въздействие върху представителите на фауната (птици, бозайници, влечуги) има 

най-вече шумът, особено в периодите на размножаване. 

4. ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ГОЛЯМА РЕКА”, 

МЕСТООБИТАНИЯТА, ВИДОВЕТЕ И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕТО ИМ И 

ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
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Защитена зона „Голяма река” - Тип - “Е” - Защитена зона по Директива за 

местообитанията, която се допира до защитена зона по Директива за птиците 

Код на зоната – BG 0000432 

Площ на ЗЗ ”Голяма река” – 7397.8 ha. 

  Защитената зона включва р. Голяма река и нейните притоци. Поречието на реката е 

заобиколена от гъста дървесна растителност, но съществуват и открити райони (ливади) и 

обработваеми земи. Голяма част от реката е труднодостъпна, поради което антропогенният 

натиск е малък. Но една от главните заплахи е сечта в горите. 

4.1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 8, АЛ 1,Т. 1 НА ЗБР 

Защитената зона се обявява с цел: 

 Запазване площта на природните местообитания и местообитания на видовете и 

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

 Запазване естественото състояние на природните местообитания и 

местообитания на видовете, предмет на опазване в ЗЗ, включително и на 

естествените за тези местообитания видов състав, характерни видове и 

условията на средата; 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетните местообитания и местообитания на видове, както и на популации 

на видове, предмет на опазване в рамките на ЗЗ. 

  Предмет на опазване: 

А. Природни местообитания предмет на опазване в зоната: 

В стандартния формуляр на защитената зона, са включени 8 типа природни 

местообитания от Приложение І на Директива 92/43 ЕЕС, предмет на опазване в зоната. От 

които, при инвентаризационните проучвания по Натура 2000, проведени в периода 2011-

2012г. в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I”, на МОСВ, обособена позиция 6, в защитената зона 

BG0000432 не е потвърдено наличието на природни местообитания с код 6110* и 91W0. В 

резултат от картирането на терен, в границите на защитената зона са установени пет нови (не 

посочени в СФ от 2007г.) природни местообитания – 6210, 6430, 7220, 8210 и 91Е0*. 

  Актуални данни за процентното покритие на отделните типове природни 

местообитания в границите на ЗЗ BG0000432 „Голяма река“ са отразени в следващата таблица: 

КОД ИМЕ 
% Покритие 

2007г. 2012г. 

6110* 
Отворени калцифилни или базифилни тревни 

съобщества от Alysso-Sedion albi 
0.028 неустановено 

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 0.291 0.294 

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

склонове 
2.47 4.3 

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 5.6 3.08 
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91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.  0.0041 0.013 

91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори 20.56 20.44 

91W0 Мизийски букови гори 0.00769 неустановено 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 0.0319 0.46 

91E0* 
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 
- 0.093 

6210 
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 

(Festuco Brometalia) 
- 0.43 

6430 
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс 
- 0.02 

7220* Извори с твърда вода с туфести (бигорни) формации (Сratoneurion) - 0.00047 

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове - 0.002 

*Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС 

 За защитена зона BG0000432 “Голяма река“ като консервационно значими растителни 

видове са посочени: 

2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) 

Б. Видове гръбначни животни, предмет на опазване: 

Бозайници (5 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

1355 Lutra lutra Видра 

1352 Canis lupus Европейски вълк 

2609 Mesocricetus newtoni Добруджански (среден) хомяк 

1335 Spermophilus citellus Лалугер 

2635 Vormela peregusna Пъстър пор 

Земноводни и влечуги (7 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

1188 Bombina bombina Червенокоремна бумка 

1193 Bombina variegate Жълтокоремна бумка 

1279 Elaphe quatuorlineata Ивичест смок 

1220 Emys orbicularis Обикновена блатна костенурка 

1219 Testudo graeca Шипобедрена костенурка 

1217 Testudo hermanni Шипоопашата костенурка 

1171 Triturus karelinii Голям гребенест тритон 

 

Риби (4 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

1138 Barbus meridionalis Черна (балканска) мряна 

1149 Cobitis taenia Обикновен щипок  

1134 Rhodeus sericeus amarus Европейска горчивка 

 

Безгръбначни животни (6 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

1032 Unio crassus Бисерна мида 

1088 Cerambyx cerdo Обикновен сечко 

1083 Lucanus cervus Бръмбар рогач 

1089 Morimus funereus Буков сечко 

1087 *Rosalia alpina Алпийска розалиа 

4064 Theodoxus transversalis Ивичест теодоксус 
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Видове птици (27 вида), включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC 

A077 Neophron percnopterus  Египетски лешояд  

A166 Tringa glareola   Малък горски водобегач  

A103 Falco peregrinus   Сокол скитник  

A091 Aquila chrysaetos   Скален орел 

A089 Aquila pomarina   Малък креслив орел  

A082 Circus cyaneus   Полски блатар  

А215 Bubo bubo    Бухал 

A080 Circaetus gallicus   Орел змияр  

A236 Dryocopus martius   Черен кълвач  

A072 Pernis apivorus   Осояд  

A030 Ciconia nigra    Черен щъркел  

A027 Egretta alba    Голяма бяла чапла  

A081 Circus aeruginosus   Тръстиков блатар  

A023 Nycticorax nycticorax   Нощна чапла  

A229 Alcedo atthis    Земеродно рибарче  

A031 Ciconia ciconia   Бял щъркел  

A238 Dendrocopos medius   Среден пъстър кълвач  

A246 Lullula arborea   Горска чучулига 

А307 Sylvia nisoria    Ястребогушо коприварче  

A321 Ficedula albicollis   Беловрата мухоловка  

A338 Lanius collurio   Червеногърба сврачка  

A339 Lanius minor    Черночела сврачка  

A379 Emberiza hortulana   Градинска овесарка  

A429 Dendrocopos syriacus   Сирийски пъстър кълвач 

A439 Hippolais olivetorum   Голям маслинов присмехулник  

A224 Caprimulgus europaeus  Козодой  

A073 Milvus migrans   Черна каня 

Таблица 4-01. Процентно разпределение на класове земно покритие в ЗЗ BG0000432 „Голяма река“ 

Класове земно покритие % покритие 

Храстови съобщества 26 

Сухи тревни съобщества, степи 10 

Широколистни листопадни гори 53 

  Друга орна земя  4 

  Смесени гори  7 

Общо покритие 100 

 

5. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНОСТТА И СТЕПЕНТА НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИП ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ 

НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

5.1. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИП 

ВЪРХУ ТИПОВЕТЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕТЕ – ПРЕДМЕТ НА 

ОПАЗВАНЕ В ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ. 
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На основата на обобщените въздействия в т. 3 от настоящият доклад е оценена 

вероятността дадени въздействия на ИП да повлияят отрицателно върху параметрите за 

благоприятен природозащитен статус (БПС) на местообитанията и видовете, обект на опазване 

в защитените зони. Параметрите за благоприятен статус са използвани за да се идентифицират 

елементите на защитените зони, които ще бъдат повлияни и за да се оцени количествено това 

влияние и неговата значимост на ниво зона и местно равнище (ниво землище) по смисъла на 

приложение №1 на Директива 92/43/ЕИО. В оценката, освен общите параметри за БПС на 

всеки вид и местообитание, са оценени и въздействията на структури, функции и роля, важни 

за съответните видове и местообитания. 

 При оценка на въздействията, по отношение на количествените параметри площ на 

местообитания (природни местообитания или местообитания на видове) и популация на 

видове за референтни стойности, са взети стойностите при научно описание на зоната, вкл. 

резултати от инвентаризационните проучвания по „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, на МОСВ, 

обособена позиция 6. При оценката на възможностите за възстановяване се оценява 

реалистичността на това изискване. Това означава, че където в миналото е имало трайно 

унищожаване на площи на местообитания, без реални възможности за възстановяване не се 

включват в референтните стойности за площ и популация. Такива случаи са например вече 

изградените инфраструктури и други застроени територии.  

 По отношение на параметрите за качество и състояние на местообитанията (параметри 

в рамките на критериите „структура и функции“) референтните стойности на параметрите се 

прилагат и спрямо вече съществуващи съоръжения. Така например въздействията от 

фрагментацията и унищожение на местообитанието в миналото от съществуващата 

инфраструктура се отчитат при оценката на кумулативните ефекти.  

 За определяне степента на въздействието е използвана 10-степенна скала на оценка, 

която позволява да се отчетат различните параметри на значимостта на едно въздействие 

спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие (Таблица 11-1). 

5.1.1. Описание и анализ на въздействието на ИП върху типовете природни 

местообитания предмет на опазване в Защитена зона BG0000432 ”Голяма река”  

В границите на Защитена зона ”Голямата река” попадат 3287 ha от територията на 

Община Антоново в т.ч. част от землищата на с. Ястребино, с. Язовец, с. Семерци, с. Разделци, 

с. Присойна, с. Моравица, с. Любичево, с. Изворово, с. Добротица, с. Долна Златица, с. Горна 

Златица и гр. Антоново. С ИП се предвижда промяна предназначението на поземлени имоти 

44598.80.4 и 44598.75.10 с обща площ 2,1502 ha в землището на с. Любичево. Това са 

прилежащи на населеното място необработваеми територии с преобладаване на рудерални и 

широко застъпени видове от флората и фауната, без консервационна значимост. Тази промяна 

се равнява на 0.29% спрямо площта на необработваемите и обработваеми земи в ЗЗ „Голямата 

река” и 0,029% от общата площ на защитената зона. ИП не води до нарушаване на целостта и 

структурата на защитената зона.  

Предвидените с ИП дейности, не засягат типове природни местообитания, предмет на 

опазване в ЗЗ „Голямата река”, поради което не се очаква неговите елементи да окажат каквото 

и да е пряко въздействие в т.ч. намаляване площта и/или фрагментиране на природни 

местообитания. Оценка на потенциалните косвени въздействия от реализирането на ИП са 

разгледани за всеки тип природно местообитание по отделно: 
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6210. Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (festuco-

brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). Местообитанието е новоустановено за 

защитената зона и е определено на площ от 31.54 ha в землището на с. Любичево, Община 

Антоново, с. Долец, Община Исперих. В защитената зона, то се отнася към подтип 1 – 

Ксеротермни андропогонидни ливади и пасища, като проявява типичната си структура и видов 

състав. В проучваните полигони броят на типичните видове варира от 6 до 12. Според 

„Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за видове и типове 

природни местообитания по НАТУРА 2000 в България” за благоприятно състояние е 

необходимо присъствието на 25 или повече от посочените видове в полигона и не по-малко от 

90% от площта на местообитанието трябва да бъде в благоприятно състояние. 

Местообитанието не отговаря на нито едно от тези две изисквания, което е причина за 

неблагоприятно-незадоволително състояние по този критерий, а също и цялостното състояние 

на местообитанието да е оценено като неблагоприятно - лошо. Местообитанието не отговарят 

на нито едно от посочените в методиката изисквания за обявяването им като ”важни места за 

орхидеи”. В проучените при теренната работа полигони не са установени видове от сем. 

Orchidaceae. Не са установени отрицателно действащи фактори като: фрагментация, пожари, 

навлизане на дървесни и храстови видове.  

Реализирането на ИП в землището на с. Любичево не засягат пряко площи от 

местообитание 6210, фиг.№ 5-01. С ИП не са предвидени дейности, които да доведат до пряко 

унищожаване или намаляване площта на местообитанието. ИП не предвижда дейности по 

гранични територии с местообитанието, които да доведат до нарушаване на 

природозащитното му състояние. Основните заплахи за местообитанието са свързани с 

интензивност на пашата и използването на торове и пестициди. Инвестиционното 

предложение не е свързано с подобни дейности. 

Фигура № 5-01. Разпространение на местообитание 6210 спрямо предвижданията на ИП 
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6430. Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския 

пояс. Местообитанието е новоустановено за защитената зона, определено на площ от 1.45 ha. 

Полигони от местообитание 6430 са потвърдени в землището на с. Любичево, Община 

Антоново и с. Мирово Община Стражица. В защитена зона „Голяма река” природното 

местообитание се отнася към Подтип 3 – Високотревни съобщества в низините и 

предпланините. Характеризира се със сравнително малък брой типични видове – 9: Angelica 

sylvestris, Dipsacus laciniatus, Galium album, Glechoma hederacea, Humulus lupulus, Mentha 

aquatica, Ranunculus reptans, Rubus caesius, Urtica dioica. В проучваните полигони броят на 

типичните видове варира от 6 до 8, което е причина за неблагоприятно-незадоволително 

състояние по този критерий, а също и цялостното състояние на местообитанието да е оценено 

като неблагоприятно - незадоволително. По всички останали параметри местообитанието се 

намира в благоприятно състояние. В местообитанието не са установени хидромелиоративни 

съоръжения, свързани с промяна на водния режим на водоемите. 

Предвижданията на ИП не засягат пряко площи от местообитание 6430. С ИП не са 

предвидени дейности, които да доведат до пряко отнемане на площ от местообитанието или 

до влошаване на природозащитното му състояние. 

7220* Извори с твърда вода с туфести (бигорни) формации (Сratoneurion) Тези 

образувания могат да се открият както в гори, така и в открити местности. Имат малки размери 

и точкова или линейна форма. Преобладават мъхове, привързани към варовикови терени. 

Отнасят се към съюз Cratoneurion commutati. Местообитанието е новоустановено за 

МО 6120 

МО 6120 

МО 6120 

ЗЗ Голяма река, BG0000432 

Легенда: 

         Местообитание 6210 

           ЗЗ Голяма река 

            Същ. населено място 

           Граници на ИП  

            Граница на землища 

с. Любичево 
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защитената зона, определено на площ от 0.035 ha. На територията на Община Антоново е 

установен малък извор в карстовите райони по землищната граница между селата Долна 

Златица и с. Пиринец, фиг. 5-03. Дебитът на течащата вода е достатъчен за създаване на 

условия за постоянно стичане или просмукване на водата дори и в участъците с по-слаб 

наклон. Наличието на голям брой скални късове с различна големина в местообитанието са 

благоприятна предпоставка за развитието на бигороформиращи видове мъхове. В ЗЗ „Голяма 

река“ местообитанието е оценено в „неблагоприятно-лошо състояние”, което се дължи на 

същата оценка по два от параметрите: „Проективно покритие на мъховете” и „Типични 

видове”. По всички останали параметри местообитанието се намира в благоприятно 

състояние. 

С ИП не са предвидени проектни възможности за развитие, водещи до промени в 

хидрологичния режим и водните тела (управление на водните нива, пресушаване (цялостно 

или частично), водовземане или заустване на води, които биха могли да причиняват 

съществени отклонения от естествения воден режим), поради което не се очакват негативни 

въздействия върху оценявания тип местообитание. Предвиденият МВЕЦ ще ползва води 

единствено от мелиоративно съоръжение към яз. Ястребино. 

8210. Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове. Представлява 

растителност по пукнатините на голите, често отвесни варовикови скали в предпланините и 

планините, отнасяща се към клас Aspleniatea trichomanis, разред Potentilletalia caulescentis и 

съюз Ramondion nathaliae. Характеризира се с голямо локално разнообразие и с участие на 

многобройни ендемични растителни видове. Природно местообитание 8210 е представено с 

обща площ от 0.18 ha в ЗЗ „Голяма река”. Това се равнява на 0.002% от общата площ на 

защитената зона (7397.80ha). Не се среща на територията на Община Антоново. 

Местообитанието е ново за защитената зона. По всички отчетени параметри местообитание 

8210 в защитена зона „Голяма река” се намира в благоприятно състояние. Установени са 

типични видове висши растения: Asplenium adianthum-nigrum, Asplenium trichomanes, както и 

различни видове мъхове и лишеи. С предвижданията на ИП не са предвидени дейности, които 

да доведат до пряко унищожаване или увреждане на местообитание 8210.  

9150* Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) – Общата площ на местообитанието 

в границите на зоната е 21.76 ha, от които 2.55 ha са картирани на терен. Това се равнява на 

увеличаване на заеманата площ с 0.65 hа от референтната. Не е установено на територията на 

Община Антоново. Срещат се във високите части при надморска височина 1000m. Най-

близките полигони от този тип местообитания се срещат в землището на с. Конак, Община 

Попово. Местообитание 9150 в ЗЗ „Голяма река” е оценено в „неблагоприятно-

незадоволително състояние”, което се дължи на липса на стари дървета, изнасяне на мъртва 

дървесина и неправилно планирани и изведени сечи. 

ИП не предвижда съоръжения и/или дейности по гранични територии с 

местообитанието, които да доведат до нарушаване на структурата и функциите на 

местообитанието. 

9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху спеи и стръмни склонове – В ЗЗ “Голяма 

река” е разпространено на площ от 320.09 ha, което се равнява на 4.3% от общата площ на ЗЗ. 

Развиват се в пониженията с отложени почви на сипеи и стръмни скални склонове - най-често 

варовикови и по-рядко силикатни. Основният вид от първи дървесен етаж е полски клен (Acer 

campestre), следван от дребнолиста липа (Tilia cordata) с участие съответно 4 и 3. Срещат се 

също така Carpinus betulus и Quercus cerris. Приземната покривка е представена с комбинация 
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от типични тревни видове: Arum maculatum, Brachypodium sylvaticum, Glechoma hederifolia, 

Mercurialis perennis, Corydalis spp. Не се наблюдават незаконни сечи, изнасяне на мъртва 

дървесина, използване за паша, няма заплаха от строителство и рекреационно натоварване, 

както и от залесяване с неместни видове. Общата оценка на състоянието на природно 

местообитание 9180* в зона BG0000432 „Голяма река” е Неблагоприятно-незадоволително, 

което се дължи на липса на стари дървета и количество мъртва дървесина. За да може да 

достигнат характеристиките на гори във фаза на старост, в насажденията не бива да се допуска 

сеч и извличане на дървесина. Необходимо е да се увеличи средната възраст на първия 

дървесен етаж (към настоящия момент 60 години).  

 ИП не предвижда застрояване и/или изграждане на инфраструктурни обекти по 

гранични територии с местообитание 9180, които да доведат до нарушаване или друг вид 

увреждане на биотичните и абиотичните елементи, определящи качеството на 

местообитанието, нито за промяна на покритието му в защитената зона. 

91G0*. Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus. Имат характер на интразонална 

растителност в пояса на ксеротермните дъбови гори, защото са силно фрагментирани и са на 

малка надморска височина (150-500 m н.в.). В защитената зона заема площ от 228.18 hа. 

Намира се в „неблагоприятно-незадоволително състояние”. Липсват стари дървета, средната 

възраст на първия дървесен етаж (към настоящия момент 55 години). Наблюдава се и 

залесяване с неместни видове. 

 ИП не предвижда застрояване и/или изграждане на инфраструктурни обекти по 

гранични територии с местообитание 91G0, които да доведат до влошаване на 

природозащитното му състояние. 

91I0.*Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. в ЗЗ “Голяма река“ местообитанието заема 

площ от 0.96 ha, в землището на с. Пиринец, Община Антоново, което е 0.01% от общата площ 

на ЗЗ (7397.80 hа). Намира се в „неблагоприятно-незадоволително състояние”. Не са 

установени гори във фаза старост. Средната възраст на първия дървесен етаж (средно 

претеглена) е 50 години. Отдалечеността от селища и големият наклон са едни от 

предпоставките за отсъствието на антропогенно влияние в т.ч., застрояване, рекреация и 

туризъм, паша и др. 

ИП не предвижда застрояване и/или изграждане на инфраструктурни обекти по 

гранични територии с местообитание 91I0, които да доведат до нарушаване на структура и 

характерен видов състав, нито за промяна на покритието му в защитената зона. 

91М0. Балкано-панонски церово-горунови гори. В национален мащаб, този тип 

местообитание е широко разпространено, среща в 145 защитени зони по Директивата за 

местообитанията, като неговата обща площ в защитените зони от НАТУРА 2000 е 7533150 ha. 

В защитена зона „Голяма река“ местообитание 91МО заема 20.3 % от общата площ зоната или 

1512.29 ha. На практика, то е най-добре представено в зоната. Притежава добре запазена 

структура и характерен видов състав за подтип 1. Континентални (мизийски) смесени дъбови 

гори. Средната възраст на първия дървесен етаж е 60 години. Не се срещат гори във фаза 

старост, което е причина за оценяване на ПС като неблагоприятно-незадоволително. 

С ИП не се предвиждат дейности които да доведат до пряко унищожаване или 

намаляване площта на местообитанието. Не се очакват промени във видовия състав. Не се 

очаква ефект на фрагментация, който би засегнал предимно доминиращите компоненти на 
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хабитатния тип и няма да се отрази неблагоприятно и върху видовете свързани с това 

местообитание. Не се очаква да настъпят съществени промени във видовия състав на тази 

територия, както и до значителна промяна в структурата и функционирането на хабитата в 

зоната. 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа. Ксерофитни до мезоксерофитни гори с 

доминиране на Tilia tomentosa, разпространени главно в хълмистите равнини и в 

предпланините. В тези места липата вторично е разширила разпространението си основно в 

резултат на избирателното изсичане на дъбовете - Quercus cerris, Q. petraea agg., Q. robur, с 

които често образуват смесени ценози. В състава на тези гори влизат както ксеротермни 

видове от разред Quercetalia (Helleborus odorus, Ligustrum vulgare), така и по-мезофилни от 

разред Fagetalia и съюз Carpinion (Scilla bifolia, Staphylea pinnata). Местообитание 91Z0 в ЗЗ 

„Голяма река” е представено с обща площ от 34.64ha, разпространено в землището на с. Ново 

градище, Община Стражица. В тези полигони местообитанието проявява типичната си 

структура и видов състав, като не е подложено на интензивен антропогенен натиск. За да може 

да достигнат характеристиките на гори във фаза на старост, в насажденията не бива да се 

допуска сеч и извличане на дървесина. Необходимо е да се увеличи средната възраст на първия 

дървесен етаж (към настоящия момент 55 години), тъй като по този параметър оценката е 

„неблагоприятно-незадоволително състояние”. На територията на Община Антоново не са 

установени полигони от оценявания тип местообитание 91Z0. 

 ИП не предвижда застрояване и/или изграждане на инфраструктурни обекти по 

гранични територии с местообитание 91Z0, които да доведат до нарушаване или друг вид 

увреждане на биотичните и абиотичните елементи, определящи качеството на 

местообитанието, нито за промяна на покритието му в защитената зона. 

91E0 Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) Това са крайречни гори в низините и планините. Развиват се на богати 

алувиални почви, периодично наводнявани от сезонното прииждане на реката. 

Местообитанието е новоустановено за зоната, определено на площ от 6.95 ha. Отнася се към 

Подтип 3. Крайречни върбово-тополови гори. В частта от ЗЗ „Голяма река“, попадаща на 

територията на Община Антоново са картирани два полигона по поречието реката в землищата 

на с. Пиринец и с. Пристойна. 

С ИП не се засягат типовете природни местообитания, предмет на опазване в защитена 

зона BG0000432 „Голяма река”. Не съществуват предпоставки за нарушаване или друг вид 

увреждане на биотичните и абиотичните елементи, определящи качеството на описаните в 

стандартния формуляр на зоната природни местообитания, нито за промяна на покритието им 

в защитената зона.  

 Съгласно разгледаните в т. 2 други инвестиционни предложения, планове и програми 

(ИП/ПП) с потенциал за кумулативно въздействие заедно с отделните елементи на ИП, няма 

такива, които засягат природни местообитания, включени в Приложение I на Директива 

92/43/EEC. 

Таблица 5-01. Степента на влияние и въздействие на ИП върху типовете природни местообитания, изявени 

за опазване в ЗЗ „Голяма река”. 

Koд** Непряко Пряко Краткот
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о (%) 

6210 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

6430  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 

9150 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

9180 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

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

91I0 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

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

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

91Е0 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

** Кодът на защитените местообитания е представен според Стандартен формуляр на ЗЗ „Голяма река” по 

Натура 2000 

  В резултат от реализацията на настоящото ИП и останалите ИП/ППП не се очаква 

значима промяна в структурата и функциите на типовете природни местообитания, предмет 

на опазване в зоната, или предпоставка за промяна на природозащитната им стойност. 

5.1.2. Описание и анализ на въздействието на ИП върху видовете предмет на опазване в 

Защитена зона BG0000342 “Голяма река” 

2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) - е многогодишно тревисто 

растение. Един от характерните видове за местообитанието 6210 Полуестествени сухи тревни 

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

орхидеи). Понякога се среща в традиционно стопанисвани лозя и в синурите сред тях, както и 

стари овощни градини. Среща се ограничено в цялата страна, до 1100 м н. В. Сравнително по-

често в карстовите райони на Предбалкана, Стара планина, Източни Родопи. В защитена зона 

„Голяма река” са установени 3 находища на целевия вид Himantoglossum caprinum в 

землищата на с. Горица и с. Долец, Община Попово, в които са регистрирани общо 51 

екземпляри. На територията на Община Антоново няма установени находища на вида. Общата 

площ на потенциалните местообитания на популациите на Himantoglossum caprinum в 

защитената зона е 1.02 ha. Броят на индивидите на целевия вид в находищата варира от 0.034 

до 1 на квадратен метър. В установените популации на Himantoglossum caprinum няма 

застрояване или друга промяна на предназначението или земеползването на земите. 

ИП не засяга пряко находищата на целевия вид Himantoglossum caprinum. Не се очаква 

реализацията на ИП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията или популацията 

на вида в защитената зона. 

Въздействия върху бозайниците. 

Приоритет на защита в ЗЗ „Голяма река“ са 5 вида бозайници: 

Европейски вълк (Canis lupus) - хищен бозайник от семейство кучета. До като през 1994 г. 

популацията му в България е била около 400 индивида през последните 15 години се наблюдава 
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възход и сега е около 2000 индивида. Обитава предимно по-високите гористи места в 

планините, но в Северна България слиза и в равнинните гори, като предимно по-младите 

слизат в по-ниските места. Води скрит начин на живот, като предимно през нощта излиза да 

си търси храна. През брачния период вълците избират закътано и усамотено място по-високо 

в планината и близко до вода-поток, езеро, река. По данни от стандартния формуляр 

числеността му в защитената зона е 2-3 индивида. При картирането през 2012г. по проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове - фаза I” целевият вид не е регистриран на терен. Според анкетните данни от местни 

хора (ловци) последните наблюдавани индивиди са от преди 3-5 години. Според анкетата 

проведена с общини и РДГ в рамките на проекта се съобщава за наблюдавани индивиди в и 

непосредствено до зоната, всяка година от 2008 г. нататък. Според същата анкета, през 2009 г. 

в границите на зоната, южно от с. Манастирица е убит вълк, а през 2011 г. отново са 

наблюдавани следи от присъствието на вида. Всички гореописани данни дават основание да се 

смята, че зоната се използва интензивно от вида като стъпково местообитание при миграции.  

Не се очакват въздействия върху числеността на популацията му, както и увреждане на 

местообитанията му в резултат на реализирането на ИП, поради което общите въздействия 

могат да бъдат определени като незначителни. 

Таблица 5.1.2-1. Оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии. 

Потенциално 

засегнат вид 

Числен

ост в 

ЗЗ 

Очаквана 

численост 

след 

реализиран

е на ИП 

Местооби

тание на 

вида 

Вид на въздействията 

Намаляван

е площта 

на 

местообита

нията 

Фрагмент

ация на 

популаци

ята 

Унищожа

ване на 

леговища 

Смъртност 

на индив 

иди 

Европейски 

Вълк (Canis 

lupus). 

2 - 3 i ≥ 2 - 3 i Гори и 

храсталац

и далеч от 

населени 

места 

не не не не 

Обща оценка на въздействието от реализирането на ИП - Незначително - 0 

Видра (Lutra lutra) - бозайник от семейство Порови, чийто начин на живот изключително е 

свързан с водни басейни. Дължината на речните участъци и изкуствените канали в зоната, 

подходящи за обитаване от видрата е 69,63 km, а площта на бреговете им e 556,17 ha. Цялата 

дължина на бреговете е подходяща за бърлоги и укрития на видрата. Изключение прави района 

до гр. Стражица, където коритото е коригирано и укрепено. 

При картирането през 2012 г. по проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I” са установени пригодни за видрата с 

различна степен на пригодност водоеми и брегове, подходящи за обитаване от видрата с площ 

679,85 ha. Изчисленият капацитет за видрата в зоната е 11 индивида при относителната 

численост в нея 0,16 инд./км. В ЗЗ „Голямата река” покритието с дървесно-храстова 

растителност е 100% в крайбрежните зони с ширина 20 m. Има достатъчно места за бърлоги и 

укрития. 

Реализирането на ИП не е свързано с пресушаване или замърсяване на водните обекти, 

които са местообитания на видрата. Видът е подвижен, трудно откриваем и директните срещи с 
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човек са изключително редки. В ЗЗ „Голямата река“ бариери за видрата не са установени. Не 

се очакват въздействия върху числеността на популацията на видрата, както и увреждане на 

местообитанията ѝ в резултат на реализирането на ИП, поради което общите въздействия 

могат да бъдат определени като незначителни. С реализирането на ИП се предвижда 

подобряване състоянието на канализационната мрежа и отвеждане на битово-фекалните води 

във водоприемниците след пречистване. Реализирането на ИП ще бъде с положителни 

въздействия за вида. 

Таблица № 5.1.2-2. Оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии 

Потенциал

но засегнат 

вид 

Численос

т в ЗЗ 

Очаквана 

численост 

след 

реализир

ане на 

ИП 

Местооби

тание на 

вида 

Вид на въздействията 

Намаляван

е площта на 

местообита

нията 

Фрагмент

ация на 

популаци

ята 

Унищожа

ване на 

укрития 

Смъртност 

на 

индивиди 

Видра 

(Lutra lutra) 
5-6i ≥ 5-6i 

Брегове на 

водоеми 
не не не не 

Обща оценка на въздействието от реализирането на ИП - Незначително (0) 

Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni): Добруджанският хомяк (Mesocricetus 

newtoni) е ендемичен вид характерен за северна България Добруджа, територии покрай р. 

Дунав, а в южна са наблюдавани отделни екземпляри край София и Казанлък. В стандартния 

формуляр на защитената зона видът е включен като много рядък, без данни за числеността му.  

ЗЗ „Голяма река“ е разположена в обсега на съвременния ареал на Добруджанския хомяк 

(Мesocricetus newtoni). Зоната е голяма, с неправилна форма, простира се по руслото и 

притоците на р. Голяма река. Основните площи са заети от гори, стръмни брегове и суходолия. 

Потенциалните местообитания за Добруджанския хомяк заемат малка територия, 250.4 ha и са 

изолирани от непреодолими бариери. До североизточните граници на зоната се допират 

външни потенциални местообитания. Почти цялата територия на ЗЗ „Голяма река“ е заета от 

непреодолими за вида бариери: гори, стръмни речни брегове и суходолия. 

При изпълнението на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I, Обособена позиция 4: Картиране и определяне 

природозащитното състояние на бозайници, без прилепи“ присъствието на вида в зоната не е 

установено, като при теренното изследване са проверени 6 потенциални според дедуктивния 

модел местообитания. Няма научна информация за предишни регистрации в зоната и в близост 

до нея. Потенциалните местообитания в зоната са с площ 250 ха. Те са разпокъсани на малки 

парчета в отделните участъци на защитената зона, разделени са с трудно преодолими бариери 

и не предоставят достатъчно площ за поддръжка на стабилна популация на вида. Подходящите 

за вида местообитания се намират извън защитената зона в непосредствена близост до нейната 

граница. Част от земеделските земи покрай пътя Ястребино – Славяново са оценени като 

подходящи обитания за вида, но същият в тях не е установен и те са извън обхвата на 

защитената зона. 

С ИП са засегнати земи, на които е предвидена смяна на статута на земята, са 

прилежащи на населените места земеделски земи. Въздействия от ИП върху вида и 

местообитанията му в ЗЗ „Голяма река“ не се очакват тъй като територията на защитената зона 

не е част от местообитанията му. 
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Таблица № 5.1.2-3. Оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии 

Потенциалн

о засегнат 

вид 

Числ

еност 

в ЗЗ 

Очаквана 

численост 

след 

реализира

не на ИП 

Местообит

ание на 

вида 

Вид на въздействията 

Намаляване 

площта на 

местообитан

ията 

Фрагмен

тация на 

популац

ията 

Унищожав

ане на 

укрития 

Смъртност 

на 

индивиди 

Добруджанск

и хомяк 

(Mesocricetus 

newtoni) 

V ≥ V 

ливади, 

пасища сухи 

степи 

0 0 0 0 

Обща оценка на въздействието от реализирането на ИП - Незначително (0) 

Европейски лалугер (Spermophilus citellus). Европейският лалугер е гризач от семейство 

катерицови. Обитава открити необработваеми места, покрити с ниска тревна растителност 

(ливади, пасища, сухи степи, покрайнините на обработваемите полета, покрай пътища и др). 

Живее на колонии под земята, като прави много резервни входове. Местообитанията му лесно 

се определят по множеството дупки. Предпочита черноземни, канелено горски и планинско 

ливадни почви. В ЗЗ „Голяма река“ няма данни за популациите му и е регистриран като 

наличен (Р). Подробни изследвания върху разпространението на европейския лалугер са 

направени през 1977г. от Кочев и Кочева. При картирането през 2012г. по проект „Картиране 

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

присъствие на вида в защитената зона не е установено и местообитания на вида не са 

картирани. В границите на община Антоново вида също не е установен. Поради обезлюдяване 

на района и западане на пасищното животновъдство при което се подържат ливади и пасища с 

ниска тревна растителност местообитанията му са деградирали и не се среща в района. 

С ИП са засегнати земи, на които е предвидена смяна на статута на земята, са 

прилежащи на населените места земеделски земи. Въздействия от ИП върху вида и 

местообитанията му в ЗЗ „Голяма река“ не се очакват тъй като територията на защитената зона 

не е част от местообитанията му. 

Определено въздействия от прилагането на ИП върху вида и увреждане на потенциални 

местообитания в защитената зона няма да има тъй като ИП не предвижда смяна на статута на 

земи в границите ѝ. 

Не се очакват въздействия върху числеността на популацията му, както и увреждане на 

местообитанията му в резултат на реализирането на ИП, поради което общите въздействия 

могат да бъдат определени като незначителни. 

Таблица № 5.1.2-4. Оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии 

Потенциалн

о засегнат 

вид 

Численост 

в ЗЗ 

Очаквана 

численост 

след 

реализира

не на ИП 

Местообита

ние на вида 

Вид на въздействията 

Намаляван

е площта 

на 

местообита

нията 

Фрагмент

ация на 

популаци

ята 

Унищожав

ане на 

колони 

Смъртн

ост на 

индив 

иди 

Европейски 

лалугер 

(Spermophilus 

citellus) 

Регистрир

ан Р 
≥ Р 

ливади, 

пасища сухи 

степи 

не не не не 
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Обща оценка на въздействието от реализирането на ИП - Незначително (0) 

Пъстър пор (Vormela peregusna). Рядък хищник, който се среща в югоизточна Европа и Азия, 

включително и на територията на България като ареалът на разпространението му бързо се 

смалява. Живее на открит и сух терен. По принцип обитава степи, пустини и полупустини. В 

България предпочита безлесни пространства, но населява и други местообитания - гори, влажни 

места, храсталаци и покрай реките. До голяма степен разпространението на пъстрия пор на 

дадена територия зависи от наличието на колонии от лалугери, които представляват основния 

му хранителен ресурс. 

Видът не е регистриран с преки методи в защитената зона. Поради малката площ, както 

и влошеното състояние на пригодните местообитания в ЗЗ, по – вероятно е целевия вид да не 

се среща в рамките на зоната. 

Поради малката площ, както и влошеното състояние на пригодните местообитания в ЗЗ, 

по – вероятно е целевият вид да не се среща в рамките на зоната. На базата единствено на 

експертна оценка, направена въз основа на състоянието на местообитанията и установените в 

ЗЗ заплахи е възможно да се заключи, че тенденцията за развитие на популацията на пъстрия 

пор в зона BG0000432 e относително неблагоприятна. За това допринасят както малките площи 

на пригодните за целевия вид местообитания, влошеното им състояние, така и отсъствието на 

добра хранителната база за вида. 

Общата площ на подходящите за пъстрия пор местообитания в зона BG0000432 възлиза 

на 9,95 км² (995,6 хектара). Подходящите местообитания (сравнително ниска пригодност) 

представляват около 13% от общата площ на територията на ЗЗ която е 7451,74 хектара. 

Разпределението им e неравномерно в рамките на зоната. ЗЗ „Голяма река“ предлага 

сравнително малко подходящи за целевия вид местообитания. От друга страна ЗЗ граничи с 

райони с мозаечен ландшафт (ниви, гори, пасища), който е благоприятен за пъстрия пор. Не са 

редки случаите на заселването му близо до малки селища, като нощем ловува в дворове и 

селскостопански постройки. Засегнати от пътния трафик са 0,1 % (1,398 хектара) от 

потенциалните местообитания на пъстрия пор в зоната. Заплахата от пътния трафик за целевия 

вид е сравнително малка. 

С ИП са засегнати земи, на които е предвидена смяна на статута на земята, са 

прилежащи на населените места земеделски земи. Въздействия от ИП върху вида и 

местообитанията му в ЗЗ „Голяма река“ не се очакват тъй като територията на защитената зона 

не е част от местообитанията му. 

Определено въздействия от реализирането на ИП върху вида и увреждане на 

потенциални местообитания в защитената зона няма да има тъй като ИП не предвижда смяна 

на статута на земи в границите ѝ. 

Не се очакват въздействия върху числеността на популацията му, както и увреждане на 

местообитанията му в резултат на реализирането на ИП, поради което общите въздействия 

могат да бъдат определени като незначителни. 

Таблица № 5.1.2-5. Оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии 

Потенциал

но засегнат 

Числено

ст в ЗЗ 

Очаквана 

численост 

Местообит

ание на 

Вид на въздействията 

Намаляван Фрагмент Разрушава Прогонване 
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вид след 

реализиране 

на ИП 

вида е площта 

на 

местообита

нията 

ация на 

популаци

ята 

не на 

убежища 

и 

смъртност  

Пъстър пор 

(Vormela 

peregusna) 

Р 

наличен 

Р наличен степни 

обитания 

открити 

площи 

не не не не 

Обща оценка на въздействието от реализирането на ИП - Незначително (0) 

Въздействия върху земноводни, влечуги и риби включени в Приложение II на Директива 

92/43/ЕЕС: 

Влечуги (Reptilia) – На територията ЗЗ „Голяма река“ BG0000432 са предложени за опазване 

един вид змии, два вида сухоземни костенурки и един вид водни костенурки и 

местообитанията им. Целеви видове от представителите на влечугите са ивичест смок (Elaphe 

quatrolineata), шипоопашата костенурка (Testudo hermani), шипобедрена костенурка (Testudo 

graeca) и обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis). 

Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata) Обитава скалисти терени, обрасли с тревна и храстова 

растителност, каквито не се засягат с реализирането на ИП. В стандартният формуляр на 

защитената зона, видът е отбелязан като регистриран, без данни за числеността му „Р”. По 

литературни данни, видът е типичен за Струмската долина. За тази част на страната е 

характерен пъстрия смок (Elaphe sauromates), който е самостоятелен вид, но според по- старата 

класификация е подвид на ивичестия смок (Elaphe quatuorlineata sauromates) – Ковачев (1912) 

и обитава открити терени със степна растителност, разредени широколистни гори и 

храсталаци. Среща се в равнините и ниските части на планините в Южна България източно от 

Пазарджик, Дунавската равнина, източните части на Предбалкана, Добруджа и Черноморието. 

През пролетта и есента е активен и през деня, но през горещите летни дни през деня се 

крие в дупки на гризачи, хралупи и под камъните. В храната му преобладават гризачи, птици 

и яйцата им и по-рядко гущери. 

Заплахи за вида са: 

 Опожаряването през лятото на открити площи с високи сухи треви за поникване 

на нова трева за паша на домашните животни след първите дъждове. 

 Горски пожари възникнали поради небрежност или в резултат на разпространение 

на огъня при погрешната практика на изгаряне на стърнищата през лятото. 

 Превръщане на необработваемите земи в обработваеми. 

 Интензификация на селското стопанство. 

 Използване на отровни примамки за борба с гризачите. 

 Урбанизиране на големи площи от местообитанията му. 

 Прегазването му от автомобили по пътищата и др. 

 Пряко унищожаване от хора поради страх и ниска екологична култура. 

Тъй като при змиите липсват външни слухови органи, не е чувствителен към шумови 

въздействия. Конкуренти му са хищни птици и хищниците (лисици, чакали, порове, 

невестулки), хранещи се с дребни бозайници. Видът е активен сутрин рано и привечер поради 
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което директните срещи с хора обикновено са редки. При долавяне на вибрации по земната 

повърхност от движението на по-големи обекти се отдалечава и укрива в обратна на източника 

им посока. 

При картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове – фаза І, Обособена позиция 3: Картиране и определяне 

природозащитното състояние на земноводни и влечуги”, като в рамките на полевите 

проучвания в зоната е намерен нито един екземпляр пъстър смок (Elaphe sauromates), а също 

така няма налични данни за намирането на вида в зоната през последните 6 години. 

Чрез моделиране с използване на софтуерът MaxEnt е определена площта на 

потенциалните местообитания на вида. За крайното описание на потенциално 

разпространение са използвани резултатите от модела. 

Общото ефективно заето местообитание на вида в ЗЗ „Голяма река“ е 698,39 ha, което 

се разпределя на следните категории: 

 Отсъствие: 6699,41 ha (90,56% от цялата територия на зоната); 

 Слабо пригодни: 469,86 ha (6,35%); 

 Пригодни: 204,80 ha (2,77%); 

 Оптимални: 23,72 ha (0,32%). 

Чрез моделиране с използване на софтуера MaxEnt южната част на защитената зона, 

която е в обхвата на община Антоново е определена като територия, в която видът отсъства, а 

северната в границите на общините Стражица и Попово с пригодни и оптимални за вида 

местообитания. 

С ИП са засегнати земи, на които е предвидена смяна на статута на земята, са 

прилежащи на населените места земеделски земи. Въздействия от ИП върху вида и 

местообитанията му в ЗЗ „Голяма река“ не се очакват тъй като територията на защитената зона 

не е част от местообитанията му. 

Определено въздействия от реализирането на ИП върху вида и увреждане на 

потенциални местообитания в защитената зона няма да има тъй като ИП не предвижда смяна 

на статута на земи в границите ѝ. Не се очакват въздействия върху числеността на популацията 

му, както и увреждане на местообитанията му в резултат на реализирането на ИП, поради което 

общите въздействия могат да бъдат определени като незначителни (0). 

Таблица № 5.1.2-6. Оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии 

Потенциално 

засегнат вид 

Численост в 

ЗЗ 

Очаквана 

численост 

след 

реализиране 

на ИП 

Вид на въздействията 

Намаляване 

площта на 

местообитаният

а 

Фрагментаци

я на 

популацията 

Смъртност на 

индивиди 

Ивичест смок 

(Elaphe 

quatuorlineata) 

Р - 

регистриран, 

без данни 

Без промяна 0 0 0 
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Обща оценка на въздействието от реализирането на ИП - Незначително (0) 

Сухоземни костенурки (Testudines): Сухоземните костенурки в България обитават следните 

основни естествени местообитания (според класификацията на палеоарктичните хабитати на 

Devillers&Devilers, 1996): 

КОД МЕСТООБИТАНИЕ 

2180 Пясъчни дюни и брегове 

Обрасли с храсти или редки дъбови гори покрай бреговете на Черно море 

31.8 Западноевразийски листопадни храсталаци (гъсталаци) на келяв габър, драка, люляк и др. 

На много места в ниските и хълмисти места на страната 

32  
 

32.21А 

32.531 

32.71ч 

Твърдолистни храсталаци 

Гръкобалкански псевдо маквиси 

Термо-медитерански храстови формации (Предимно в Източните Родопи, Сакар, 

Дервентскитевъзвишения, Санданско-Петричката котловина 

Гъсталаци на Phyllirea 

Iизточна гарига на Cistus incanus 

34 Тревисти степни съобщества на сухи варовити терени 

На много места в ниските и хълмисти части на страната 

35 Сухотревни съобщества на силикатни терени 

На много места в ниските и хълмисти части на страната 

41.7 Термофилни и субмедитерански дъбови гори (космат дъб, цер, благун) 

На много места в ниските и хълмисти части на страната 

41.8 Смесени термофилни гори (келяв габър, мъждрян, липа, клен и др. 

На много места в ниските и хълмисти части на страната 

Шипоопашата костенурка (Testudo hermani) Видът се среща по хълмисти местности с 

храсти и нискостеблени гори. Най-висока е плътността на популациите в районите с храсти и 

разредени гори в нископланинския пояс в Южна България. Видът е рядък в зоната, като се 

среща в крайречните гори и храсталаци и свързаните с тях тревни площи. В стандартният 

формуляр на защитената зона е отбелязана като налична без данни за числеността на 

популацията ѝ Р. 

Отрицателно действащи фактори. Земеделската дейност на човека, особено през 

последните десетилетия (създаване на уедрени блокове, напоителни системи, машинната 

обработка на земята). Премахване на формите на микрорелефа, унищожаването на равнинните 

гори; събиране за храна от населението и за "лечение", въпреки доказаната безполезност от 

това. Отрицателно въздействие имат също големите инфраструктури строежи (магистрали, 

газопроводи и др.), застрояването на Черноморското крайбрежие, горските пожари (особено в 

югоизточна България), заменянето на широколистните гори с иглолистни. В нископланинските 

части на Берковско, Чипровско и Белоградчишко дивите свини често се хранят с малки и млади 

индивиди (Бешков 2011). 

В рамките на полевите проучвания по проект т „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І в зоната не е 

установен нито един екземпляр. За моделиране площта на потенциалното местообитание на 

вида е използван софтуерът MaxEnt. За крайното описание на потенциално разпространение 

са използвани резултатите от модела при разпределение на следните категории: 
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Общото ефективно заето местообитание на вида в ЗЗ „Голяма река“ е 30,96 ha. 

 Отсъствие: 7366,84 ha (99,58% от цялата територия на зоната); 

 Слабо пригодни местообитания: 27,17 ha (0,37%); 

 Пригодни: 3,79 ha (0,05%); 

 Оптимални: 0,00 ha (0,00%). 

На територията на община Антоново в границите на в ЗЗ „Голяма река“ са моделирани 

пригодни за шипоопашатата костенурка местообитания в горския фонд на запад от яз. 

Семерци. Тези територии попадат на отстояние от площадката на ИП. 

Не се очакват отрицателни въздействия от реализирането на ИП върху вида, тъй като 

ИП не предвижда смяна на статута на земи в границите на защитената зона. Не се очакват 

въздействия върху числеността на популацията му, както и увреждане на местообитанията му 

в резултат на реализирането на ИП, поради което общите въздействия могат да бъдат 

определени като незначителни (0). 

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca). Обитава открити местности с тревна 

растителност, редки храсти и нискостеблени гори. Най-висока численост има в окрайнините 

на широколистни гори и полустепни пространства с рядка храстова растителност. Среща се и 

по крайбрежни пясъчни дюни в близост до широколистни гори. Видът е рядък в зоната, като е 

отбелязан в стандартния формуляр като регистриран Р без данни за числеността на 

популациите ѝ.  

Отрицателно действащи фактори. Земеделската дейност на човека, особено през 

последните десетилетия (създаване на уедрени блокове, напоителни системи, машинната 

обработка на земята). Премахване на формите на микрорелефа, унищожаването на равнинните 

гори, събиране за храна от някои групи от населението и за "лечение", въпреки доказаната 

безполезност от това. Отрицателно въздействие имат също строителството на магистрали, 

газопроводи и др., застрояването на Черноморското крайбрежие, горските пожари (особено в 

Югоизточна България), заменянето на широколистните гори с иглолистни (Бешков 2011). 

В рамките на полевите проучвания по проект т „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” видът не е 

регистриран. За моделиране площта на потенциалното местообитание на вида е използван 

софтуерът MaxEnt. За крайното описание на потенциално разпространение са използвани 

резултатите от модела. 

Общото ефективно заето местообитание на вида в ЗЗ „Голяма река“ е 2,88 h. 

 Отсъствие: 7394,92 ha (99,96% от цялата територия на зоната; 

 Слабо пригодни (клас 1): 2,31 ha (0,03%); 

 Пригодни (клас 2): 0,57 ha (0,01%); 

 Оптимални (клас 3): 0,00 ha (0,00%). 

Съгласно изготвения модел на територията на община Антоново видът липсва. 
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Не се очакват въздействия от реализирането на ИП върху вида поради отсъствието му 

от територията за която се изготвя. 

Таблица № 5.1.2-7. Оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии 

Потенциално 

засегнат вид 

Числе 

ност в ЗЗ 

Очаквана 

численост 

след 

реализира

не на ИП 

Местообита

ние на вида 

Вид на въздействията 

Намаляван

е площта 

на 

местообита

нията 

Фрагмент

ация на 

популаци

ята 

Пожари Пряко 

унищожа

ване 

Шипобедрена 

костенурка 

(Testudo graeca) 

Реистрир

ана без 

данни 

Без 

промени 

храсталаци 

гори сухи 

тревни площи 

0 0 0 0 

Шипоопашата 

костенурка 

(Testudo 

hermanni) 

Реистрир

ана без 

данни 

Без 

промени 

храсталаци 

гори сухи 

тревни площи 

0 0 0 0 

Обща оценка на въздействието от реализирането на ИП - Незначително (0) 

Обикновена блатна костенурка (Emis orbikularis). Този вид костенурки представляват 

постоянни обитатели на водните басейни, като на 15-20 минути излизат над водата за да си 

поемат въздух. По време на размножителния период излизат на сушата сред тръстиките и 

папура, където снасят и заравят яйцата си. В рамките на полевите проучвания по проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове – фаза І” видът е регистриран с точни географски координати, посредством пряко 

наблюдение на индивиди (възрастни, неполово зрели, яйца, останки от намерени мъртви 

екземпляри), като в зоната е установен 1 екземпляр. Чрез моделиране площта на 

потенциалното местообитание на вида с използване на софтуерът MaxEnt като пригодни 

местообитания са определени яз. Семерци и дълбоките места със спокойно течение в р. Яламук 

дере и другите притоци на р. Голяма река. За крайното описание на потенциално 

разпространение са използвани резултатите от модела при разпределение на следните 

категории: 

Общата площ на ефективно заето местообитание на вида в ЗЗ „Голяма река“ е 432,27 

ha,. 

 Отсъствие (клас 0): 6965,53 ha (94,16% от цялата територия на зоната); 

 Слабо пригодни: (клас 1): 171,45 ha (2,32%); 

 Пригодни (клас 2): 152,22 ha (2,06%); 

 Оптимални (клас 3): 108,60 ha (1,47%). 

Реализирането на ИП не е свързано с пресушаване или замърсяване на водни тела и не 

представлява заплаха за местообитанията на вида. Не се предвижда изграждане на 

хидротехнически съоръжения, предизвикващи фрагментация на местообитанията на вида. 

Негативни въздействия от реализирането на ИП върху местообитанията на обикновената 

блатна костенурка (Emis orbikularis) няма да има тъй като с прилагането му не се засягат 

водоеми, които са подходящи обитания за нея.  

Таблица № 5.1.2-8. Оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии 
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Потенциално 

засегнат вид 

Числе 

ност в ЗЗ 

Очаквана 

численост след 

реализиране на ИП 

Местообитание 

на вида 

Вид на въздействията 

Пресушаване 

на водоеми 

Замърсяван

е на водоеми 

Обикновена блатна 

костенурка (Emis 

orbikularis) 

Регистрирана 

без данни за 

числеността ѝ 

Без промени водни площи с 

бавнотечащи и 

застояли води 

0 

 

0 

 

Обща оценка на въздействието от реализирането на ИП - Незначително (0) 

Въздействия върху земноводните предмет на опазване в ЗЗ „Голяма река“ BG0000432 

Предмет на опазване в защитената зона са 3 вида земноводни. Реализирането на ИП не 

е свързано със заустване на непречистени производствени и битово-фекални води, замърсяване 

на водоприемници, пресушаване или унищожаване на съществуващи водни обекти служещи 

за размножаване и местообитания на възрастните или в ларвен стадий. Проекта предвижда 

разширяване на канализационната мрежа и заустване на водите след пречистването им.  

Въздействията върху всеки един вид от земноводните ще бъдат следните: 

Червенокоремна бумка (Bombina bombina) В България е разпространена в ниските части на 

страната до около 250m н.в., в Дунавската равнина, Тракийската низина, Северното 

Черноморие и отделни находища по Южното Черноморие. Обитава естествени и изкуствени 

езера, реки, потоци, канали, временни локви и наводнени коловози. Предпочита водоеми с 

обилна растителност. Потенциалните и местообитания в защитената зона са в поречията на р. 

Стара река и прилежащите ѝ малки водоеми. 

Бумката е активна денем и привечер, но през брачния период и през голямата част от 

нощта. Храни се с насекоми, червеи, охлюви и други безгръбначни животни. Размножителният 

й период обикновено е през втората половина на април и май. Женската снася от 80 до 300 

яйца. Те се прикрепят към водни растения или към субстрата поединично или на малки групи. 

Хибернацията е от ноември до март-април. 

В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” в рамките на 

полевите проучвания видът не е установен в защитената зона. Изследвани са 4 отделни 

трансекта в местообитания на вида с различна степен на пригодност, с обща дължина 48391,67 

м. 

За моделиране площта на потенциалното местообитание на вида е използван софтуерът 

MaxEnt. За крайното описание на потенциално разпространение са използвани резултатите от 

модела, при следното разпределение: 

Общата пригодна площ, която е ефективно местообитание на вида в ЗЗ „Голяма река“ е 

267,56 ha: 

 Отсъствие: 7130,24 ha (96,38% от цялата територия на зоната); 

 Слабо пригодни: 108,52 ha (1,47%); 

 Пригодни: 139,99ha (1,89%); 

 Оптимални: 19,04 ha (0,26%). 
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Чрез моделиране с използване на софтуера MaxEnt южната част на защитената зона, 

която е в обхвата на община Антоново е определена като територия, в която видът отсъства, а 

северната в границите на общините Стражица и Попово с пригодни и оптимални за вида 

местообитания. Не се очакват въздействия от ИП върху вида и местообитанията му поради 

отсъствието му от територията в обхвата на ИП. Не се предвиждат инфраструктурни проекти, 

представляващи бариери за разпространението на вида. Въздействията от реализирането на 

ИП върху червенокоремната бумка (Bombina bombina) и местообитанията ѝ ще бъдат 

незначителни. 

Таблица № 5.1.2-9. Оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии 

Потенциално 

засегнат вид 

Численост в 

ЗЗ 

Очаквана 

численост 

след 

реализиране 

на ИП 

Местообита

ние на вида 

Вид на въздействията 

Пресушаване на 

водоеми 

Замърсяване 

на водоеми 

Червенокоремна бумка 

(Bombina bombina) 

Регистрирана 

без данни за 

числеността ѝ 

Без промени водни площи 

с 

бавнотечащи 

и застояли 

води 

0 0 

Обща оценка на въздействието от реализирането на ИП - Незначително (0) 

Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) Среща се в нискохълмистите и планински райони 

на България. Отсъства от обширни райони в източните части на страната. Обитава потоци, 

реки, канали, езера, язовири, блата, временни изкопи, наводнени коловози по черни пътища, 

локви и др. Среща се от около 50 м до около 2100 м надм. в. (на Стара планина). В стандартния 

формуляр на защитената зона е включена като регистриран, без данни за числеността на 

популацията му вид. В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне 

на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” видът не е 

установен в зоната. Изследвани са 4 отделни трансекта в местообитания на вида с различна 

степен на пригодност, с обща дължина 48 391,67 м.  

На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност на 

местообитанията в зоната са: 

 Отсъствие (клас 0): 4200,99 ha (56,79% от цялата територия на зоната); 

 Слабо пригодни (клас 1): 2552,41 ha (34,50%); 

 Пригодни (клас 2): 610,88 ha (8,26%); 

 Оптимални(клас 3): 33,52 ha (0,45%). 

Съгласно критериите за оценка на благоприятното състояние на вида в защитената зона 

същият е в неблагоприятно, незадоволително състояние. Териториите на ИП, в които е 

предвидено строителство засягат само площи в границите на населените места и прилежащи 

на тях земеделски земи извън защитената зона. Определящи за вида ще останат въздействията 

с пряко влияние върху състоянието на водните тела в защитената зона. Не се очакват 

отрицателни въздействията от ИП върху вида поради отсъствието му от територията в която 

се предвижда строителство. 

Таблица № 5.1.2-10. Оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии 
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Потенциално 

засегнат вид 

Числе 

ност в ЗЗ 

Очаквана 

численост след 

прилагане на 

ИП 

Местообитание 

на вида 

Вид на въздействията 

Пресушаван

е на водоеми 

Замърсяване 

на водоеми 

Жълтокоремна 

бумка (Bombina 

variegata) 

Регистрирана 

без данни за 

числеността ѝ 

Без промени езера реки, 

потоци локви 

влажни места 

0 0 

Обща оценка на въздействието от реализирането на ИП - Незначително (0) 

Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) - Среща се почти в цялата страна до около 1500m 

н.в. Обитава застояли, обрасли с водна растителност водоеми и техните околности. 

Сухоземната фаза обитава окрайнини на гори и храсталаци в близост до водоемите за 

размножаване (до около 300m от тях в зависимост от влажността на субстрата). В стандартния 

формуляр на защитената зона е включен като установен без данни за числеността на 

популациите му. Във водата се храни с ларви на комари и други насекоми, дребни ракообразни, 

тубифекс и др. На сушата яде дъждовни червеи, голи охлюви, бавноподвижни членестоноги и 

техните ларви. Копулацията е от март до май. Оплодените яйца се залепват по подводните 

растения. Инкубацията е около две седмици. Метаморфозата настъпва след около три месеца. 

Възрастните излизат на сушата около месец след размножаването. Зимува във водата, по-рядко 

на сушата (предимно младите). 

Заплахите за вида са предимно от антропогенен произход, тъй като в случай на 

естествено пресъхване по време на сушавия период и с пресъхването на водоемите 

възрастните индивиди се заравят дълбоко в грунта или се оттеглят по течението на водните 

тела, които обитават. 

В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” видът не 

установен в защитената зона. Изследвани са 4 отделни трансекта в местообитания на вида с 

различна степен на пригодност, с обща дължина 48 392 м. Улов с капани е проведен в 1 водоем, 

но няма уловени екземпляри. За изследваната зона няма предварителни данни за плътността и 

обилието на вида. 

За моделиране площта на потенциалното местообитание на вида е използван софтуерът 

MaxEnt. За крайното описание на потенциално разпространение са използвани резултатите от 

модела. 

На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност на 

местообитанията в зоната са: 

 Отсъствие (клас 0): 5838,21 ha (78,92% от цялата територия на зоната); 

 Слабо пригодни (клас 1): 1493,46 ha (20,19%); 

 Пригодни (клас 2): 62,66 ha (0,85%); 

 Оптимални(клас 3): 3,47 ha (0,05%). 

Съгласно критериите за оценка на благоприятното състояние на вида в защитената зона 

същият е в неблагоприятно, незадоволително състояние.  

Чрез моделиране с използване на софтуерът MaxEnt на територията на Община 

Антоново са моделирани фрагментирани площи със слабо пригодни местообитания, а по-
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голямата ѝ част е определена като територия в която видът липсва. 

Реализирането на ИП не е свързано със заустване на непречистени производствени и 

битово-фекални води, замърсяване на водоприемници, пресушаване или унищожаване на 

съществуващи водни обекти служещи за размножаване и местообитания на възрастните или 

във ларвен стадий.  

Въздействията от ИП върху големия гребенест тритон (Triturus karelinii) и 

местообитанията му ще бъдат незначителни. 

Таблица № 5.1.2-11. Оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии 

Потенциално 

засегнат вид 

Численост в 

ЗЗ 

Очаквана 

численост след 

реализиране на ИП 

Местообитани

е на вида 

Вид на въздействията 

Пресушаван

е на водоеми 

Замърсяване 

на водоеми 

 

Голям гребенест 

тритон (Triturus 

karelinii) 

Регистриран 

без данни за 

числеността 

му 

Без промени 

водни площи с 

бавнотечащи и 

застояли води 

0 0 

Обща оценка на въздействието от реализирането на ИП - Незначително (0) 

Реализирането на ИП ще бъде с незначителни въздействия върху представителите 

на земноводните и водните басейни, в които се извършва оплождането и метаморфозата 

на ларвата до възрастен индивид. 

Риби, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС 

Реализирането на ИП не е свързано с пресушаването или замърсяването на водните 

обекти в защитената зона, така че целият клас риби не е застрашен от реализирането му. 

Въздействията върху всеки един вид ще бъдат както следва: 

Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis) - В предвидения по чл. 8, ал.2, т.8 стандартен 

формуляр видът е включен като типичен с популация С (разпространен, без данни за 

числеността на популацията му). В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” 

видът е установен в р. Голяма река и притоците ѝ. Над 90% от дължината на водните течения 

в зоната са нефрагментирани от хидротехнически съоръжения. 

С реализирането на ИП не се предвижда строителство на хидротехнически съоръжения, 

промяна на хидрологичния режим, забавяне на водните течени до стойности под 0,6/сек и 

заблатяване. За черната (балканска) мряна (Barbus meridionalis) въздействията от ИП ще бъдат 

незначителни и положителни, тъй като с реализирането му не се предвиждат посочените по-

горе дейности, с неблагоприятни въздействия за вида. 

Обикновен щипок (Cobitis taenia) В стандартния формуляр е отбелязан като разпространен, без 

данни за числеността на популацията му. В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране 

и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” 

видът не е регистриран в зоната. Вероятно е много рядък, или не се среща в нея. Общата оценка 

по критериите за благоприятен природозащитен статус на вида в зоната е,че е в 
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неблагоприятно незадоволително състояние. 

Не се предвижда заустване на непречистени отпадни води във водните течения в зоната 

или нарушения на хидроложкия режим на реките, които да доведат до пресъхването и 

замърсяването им. Реализирането на ИП ще бъде с незначителни въздействия върху вида 

Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) В стандартния формуляр е отбелязана като 

разпространена, без данни за числеността на популацията ѝ. В рамките на полевите проучвания по 

проект т „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза І” видът е установен в р. Голяма река и притоците ѝ. Повече от 

95% от характера на дънния субстрат в зоната е благоприятен за съществуването на вида. Над 

90% от дължината на водните течения в зоната са нефрагментирани от хидротехнически 

съоръжения. 

Не се предвижда заустване на непречистени отпадни води в р. Голяма река или 

нарушения на хидроложкия ѝ режим, които да доведат до пресъхването и замърсяването ѝ. 

Реализирането на ИП ще бъде с незначителни въздействия върху вида. 

Таблица № 5.1.2-12. Оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии 

Потенциално 

засегнат вид 

Числен

ост в 

ЗЗ 

Очаквана 

численост 

след 

реализиран

е на ИП 

Местообит

а 

ние на 

вида 

Вид на въздействията 

Замърсяв

ане на 

местообит

ания 

Пресушава

не 

Влошаване 

на 

хранителнат

а база 

Черна (балканска) 

мряна (Barbus 

meridionalis) 

Разпрос

транена 

Без 

промени 

Равнини 

реки 

0 0 0 

 

Обикновен щипок 

(Cobitis taenia) 

Разпрос

транен 

Без 

промени 

Равнини 

реки 

0 0 0 

 

Европейска горчивка 

Rhodeus sericeus 

amarus 

Разпрос

транена 

Без 

промени 

Равнини 

реки 

0 0 0 

 

Реализирането на ИП ще бъде с незначителни въздействия върху представителите 

на рибите (0) 

Въздействия върху безгръбначните: 

В стандартния формуляр на ЗЗ „Голяма река“ BG0000432 като целеви видове са включени 

6 вида безгръбначни: 

Бисерна мида (Unio crassus) - представител на клас миди (Bivalvia) обитаващ дълбоки течещи 

водоеми с пясъчно дъно. В стандартния формуляр на защитената зона видът е включен като 

рядък без данни за популацията му. 

При картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове – фаза І” За периода 2011-2012 г. са установени 2 

геореферирани находища. В изследваните 14 трансекта от по 100 м2 са установени общо 19 

екземпляра (19 черупки) от целевия вид. Средната стойност на обилието на вида в зоната е 

0,01 екз./м2. Предпочитаните от вида хабитати с песъкливо-тинест-глинест характер на дъното 

заемат около 60 % от общата дължина на реката в ЗЗ. От 10% до 50 % от тях са в 
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неблагоприятно състояние. 

Поради изискванията за водна среда с определени характеристики бисерната мида (Unio 

crassus) не се среща на територията на засегнатите имоти. Не се предвижда строеж на 

хидротехнически съоръжения, корекции и пресушаване. С ИП не се предвиждат корекции на 

речни участъци, пресушаване на водни обекти или заустване на непречистени отпадни води в 

тях поради което прилагането му не е свързано с негативни въздействия върху вида. 

Таблица № 5.1.2.-13. Оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии 

Потенциално 

засегнат вид 

Численост 

в ЗЗ 

Очаквана 

численост след 

реализиране 

на ИП 

Местообит

а 

ние на вида 

Вид на въздействията 

Замърся

ване на 

обитани

я 

Пресушаване Използване 

на пестициди 

 

Бисерна мида 

(Unio crassus) 

Рядък Без промени Водни 

обекти 

0 0 0 

Обща оценка на въздействието от реализирането на ИП - Незначително (0) 

Твърдокрили (Coleoptera) 

Представителите на твърдокрилите обикновен сечко (Cerambyx cerdo), буков сечко 

(Morimus funereus), бръмбар рогач (Lucanus cervus) алпийска розалия (Rosalia alpina) са 

видове чиито ларви се хранят изключително с изгнила дървесина от мъртви дървета. 

Местообитанията на тези видове са широколистни гори урбанизирането на каквито не е 

предвидено. 

Поради слаборазвитата нервна система при безгръбначните същите са 

слабочувствителни към шумови въздействия и човешко присъствие, но повечето от тях са 

силно чувствителни към промените в характеристиките на местообитанията им. Особено 

уязвими са видовете, чийто жизнен цикъл преминава през ларвен стадий, за който е 

необходима жизнена среда различна от тази на имагото и най-често, когато ларвния стадий 

преминава във водна среда. 

Негативните въздействия които са особено опасни по-отношение на насекомите Insecta 

са: 100 Култивация (Превръщането на необработваемите земи в обработваеми), 102 косене, 

сечи, 180 изгаряне, 700 замърсяване, 701 замърсяване на води, 702 замърсяване на въздуха, 920 

пресъхване и 948 пожар. ИП обхваща територии, в които е било реализирано строителство 

/напоителен канал/ и прилежащи на населените места земеделски земи. Поради 

отдалечеността на ИП със застрояване от горски местообитания и пещери, които се обитават 

от описаните в стандартния формуляр видове насекоми, предмет на опазване в защитената зона 

негативни въздействия не се очакват. В случая въздействията от реализирането на ИП върху 

тези видове и местообитанията им ще бъдат незначителни. 

Таблица № 5.1.2-14. Оценка на типовете отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии 

Потенциално 

засегнат вид 

Числен

ост в 

ЗЗ 

Очаквана 

численост 

след 

реализиране 

на ИП 

Местообит

ание на 

вида 

Вид на въздействията 

Подмяна на 

видовия 

състав на 

растителностт

Унищожав

ане на 

местообита

ния 

Използван

е на 

пестициди 
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а 

Обикновен 

сечко (Cerambyx 

cerdo) 

Редки 

 

Без промени гори 0 0 0 

 

Бръмбар рогач 

(Lucanus cervus) 

Редки 

 

Без промени гори 0 0 0 

Буков сечко 

(Morimus 

funereus) 

Редки 

 

Без промени гори 0 0 0 

Алпийска 

розалия (Rosalia 

alpina) 

Редки 

 

Без промени гори 0 0 0 

Обща оценка на въздействието от реализирането на ИП - Незначително (0) 

Охлюви (Gastropoda) 

Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis) Рядък стенобионт, обитаващи речни дъна с твърд 

субстрат. Предпочита местообитания, характеризиращи се с относително висока концентрация 

на разтворения кислород (5.5-9.5 мг / дм3) и бавно течаща вода със скорост на течението (0.29 

-1,01 м / сек) (Ангелов, 2000). Храни с животински и предимно растителни тъкани, които 

събира от обитавания от него субстрат. 

При картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове – фаза І” За периода 2011-2012 г. не са установени 

геореферирани находища. По данни от крайната карта на разпространението на вида в зоната, 

общата площ на потенциалните местообитания е 79,43 ha. Предпочитаните от вида хабитати с 

каменист характер на дъното заемат около 50 % от общата дължина на реката в ЗЗ. От 10 % до 

50 % от тях са в неблагоприятно състояние. 

Поради изискванията за водна среда с определени характеристики и субстрат 

ивичестият теодоксус (Theodoxus transversalis) не се среща на територията на ИП. Не се 

предвижда строеж на хидротехнически съоръжения, корекции и пресушаване. С ИП не се 

предвиждат корекции на речни участъци, пресушаване на водни обекти или заустване на 

непречистени отпадни води в тях поради което реализирането му не е свързано с негативни 

въздействия върху вида. 

Таблица № 5.1.2-15. Оценка на типовете отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии 

Потенциално 

засегнат вид 

Численос

т в ЗЗ 

Очаквана 

численост 

след 

реализиране 

на ИП 

Местообита 

ние на вида 

Вид на въздействията 

Замърсяв

ане на 

обитания 

Пресушаване 

Използване на 

пестициди 

 

Ивичест 

теодоксус 

(Theodoxus 

transversalis) 

Рядък 

 

Без 

промени 

Водни обекти 0 0 0 

 

Обща оценка на въздействието от реализирането на ИП - Незначително (0) 

5.2. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИП ВЪРХУ ЦЕЛОСТТА НА 

ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА С ОГЛЕД НА НЕЙНАТА СТРУКТУРА ФУНКЦИИ И 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

 

Стр. 44 от 55 

„365 КАРИЕРИ“ ЕООД 

гр. София 1618, район р-н Витоша, ул. „Александър Пушкин” № 34, ап. 10 

Телефон: +359 (0) 887 742 780 
E-mail: nedko.krastev@gmail.com 

ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ (ЗАГУБА НА МЕСТООБИТАНИЯ, ФРАГМЕНТАЦИЯ, 

ОБЕЗПОКОЯВАНЕ НА ВИДОВЕ, НАРУШАВАНЕ НА ВИДОВИЯ СЪСТАВ, 

ХИМИЧЕСКИ, ХИДРОЛОЖКИ И ГЕОЛОЖКИ ПРОМЕНИ И ДР.). 

Структура 

С реализирането на ИП в границите на ЗЗ „Голяма река“ се предвижда допустима 

промяна на предназначението на общо 2,1502 ha в землището на с. Любичево. Това са 

прилежащи на населеното място необработваеми територии с преобладаване на рудерални и 

широко застъпени видове от флората и фауната, без консервационна значимост. Тази промяна 

се равнява на 0.29% спрямо площта на необработваемите и обработваеми земи в ЗЗ „Голямата 

река” и 0,029% от общата площ на защитената зона. ИП не води до нарушаване на целостта и 

структурата на защитената зона.  

Функции и природозащитни цели 

Загуба на местообитания 

 Реализирането на ИП не е свързано с нарушаване на типове природни местообитания 

и местообитания на видове, предмет опазване в защитената зона. Предвижданията за 

устройствено развитие на територията засягат непосредствено прилежащите земеделски 

територии до населените места, които са подходящи за застрояване, или вече са с променено 

предназначение. 

Природозащитно състояние 

 Общата оценка на природозащитното състояние на всички описани горски 

местообитания в защитена зона „Голяма река”с код BG 0000432 е „неблагоприятно-лошо 

състояние”. Тази оценка се дължи основно на параметрите: „Средна възраст на първия 

дървесен етаж (средно претеглена)”, „Гори във фаза на старост”, „Количество мъртва 

дървесина” и „Наличие на стари дървета с поне един клас на възраст над средната на 

насаждението”. За да може да бъде подобрено природозащитното състояние на 

местообитанията по тези параметри в насажденията не бива да се допуска сеч и извличане на 

дървесина, вкл. мъртва дървесина. 

Фрагментация 

Няма да настъпи фрагментация на природни местообитания и местообитание на видове 

и техните популации, предмет на опазване в защитената зона. Не се очаква фрагментация в 

следствие на косвени въздействия от реализирането на ИП. 

Няма да има допълнителен бариерен ефект върху видове животни. Няма условия за 

създаване на значими бариери и прегради, ограничаващи ежедневните придвижвания на 

индивиди спрямо потенциални или ключови местообитания на видове животни в защитената 

зона. 

 Обезпокояване на видове – Въздействията както по време на строителството така и по 

време на експлоатацията на сградите или съоръженията ще бъдат недоловими за обитаващите 

защитената зона видове. С изключение на бозайниците останалите видове, предмет на 

опазване в защитената зона са с примитивна нервна система, което изключва възможността за 
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наличие на безпокойство от дейности извън средата, която обитават и обхвата на сетивните им 

органи. 

Нарушаване на видовия състав 

 Не се очаква се нарушаване на установения видов състав в т.ч. и въздействие върху 

популациите на растителните и животински видове обект на опазване в ЗЗ. Реализацията на 

ИП няма да окаже въздействие върху видовия състав на защитените видове животни, както в 

ЗЗ, така и в съседните територии извън мрежата на НАТУРА 2000, тъй като не се нарушават 

техни убежища, не се унищожават индивиди, не се прекъсват миграционни коридори. 

Както се вижда от анализа по видове в т. 5 и от заключенията в т. 2 и 3, реализацията 

на ИП няма да окаже негативно въздействие върху видове животни и техните местообитания. 

Не се очаква нарушаване на видовия състав и на популациите на животинските видове, 

предмет на опазване в защитената зона. 

Химически промени 

  Няма да настъпят. 

Хидрогеоложки промени 

  Не се очакват. 

Геоложки промени 

  Не се очакват. 

Други промени 

  Не се очакват. 

Инвестиционното предложение „Изграждане на малка водна електрическа централа 

в поземлен имот с идентификатор 44598.75.10 и поземлен имот с идентификатор 44598.80.4 

в землището на с. Любичево, община Антоново, обл. Търговище“ няма да окаже пряко и 

значимо косвено въздействие върху целостта за защитената зона с оглед на нейната структура, 

функции и природозащитни цели. 

Не са необходими специални компенсиращи мерки. 

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО ОТСТРАНЯВАНЕ 

НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ПРОЕКТА ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

СТЕПЕНТА ИМ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ 

НА ЗАЩИТЕНАТА В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА 

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ 
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 Всички разгледани въздействия върху типовете природни местообитания и 

видовете, предмет на опазване в разглежданите защитени зони са без значително 

въздействие и не изискват специални мерки за намаляване на тяхното въздействие. 

Въпреки това, предлагаме мерки, които допълнително ще предотвратят евентуално 

въздействие върху типовете природни местообитания и видовете, предмет на опазване в 

разглежданите защитени зони. Същите са, както следва: 

№ 

по 

ред 

Мерки  Период/фаза Резултат на изпълнение 

1 2 3 4 

1 

Изготвяне и прилагане на План за управление 

на строителните отпадъци в съответствие с Чл. 

4, ал. 1 от Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали Приета с 

ПМС ђ 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 

13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г. 

По време на СМР Опазване на чистотата на 

почвите и 

законосъобразно 

управление на 

строителните отпадъци 

2 
Монтажните работи да се ограничат само в 

имота на инвеститора 

По време на СМР Опазване на съседните 

терени от замърсяване 

3 

При извършване на дълбоки изкопи в близост 

до тях да не се съхраняват отпадъци и/или 

опасни вещества 

По време на СМР Опазване на подземните 

води; 

Опазване на почви 

4 

Своевременно извозване на строителните 

отпадъци, съгласуване на схемите за извозване 

на отпадъците с Община Антоново 

По време на СМР Опазване на почви 

Опазване на съседните 

терени от замърсяване 

Намаляване на 

неорганизирани емисии 

5 

Спиране на товаро-разтоварни дейности на 

прахообразни материали и отпадъци при силен 

вятър 

По време на СМР Опазване чистотата на 

атмосферния въздух 

6 
Оросяване на запрашени повърхности и терени По време на СМР Опазване чистотата на 

атмосферния въздух 

7 

Редовна поддръжка на технологично 

оборудване 

По време на 

експлоатацията 

Редуциране емисиите 

шум; 

Предотвратяване загуби 

на вода 

8 

Строителството да бъде извършено в извън 

размножителния период на птиците и по този 

начин да се тушира и действието на фактора 

безпокойство и прогонващ ефект, причинен от 

шум и вибрации 

По време на СМР Опазване на 

биоразнообразието 

9 
Да не се допуска навлизането на машини и 

увреждането на съседни терени 

По време на СМР Опазване на 

биоразнообразието 

10 

От страна на възложителя да се разработи 

схема за контролирано провеждане 

строително-монтажни работи с оглед 

осъществяването на максимално опазване на 

естествена растителност и местообитания 

По време на СМР Опазване на 

биоразнообразието 

11 

При изграждане на инфраструктурата на 

обекта фирмата изпълнител да използва най-

добрите европейски практики. При 

строителството да се използва съвременна 

строителна техника и машини. Използването 

на възможно малогабаритни подемни и 

транспортни машинни ще минимизира 

максимално отрицателното въздействие върху 

терените 

По време на СМР Опазване на 

биоразнообразието 
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№ 

по 

ред 

Мерки  Период/фаза Резултат на изпълнение 

1 2 3 4 

12 

Поддържането на зелените площи да се 

осъществява без използване на пестициди или 

според принципите на биологичното 

производство, определени  с Наредба 

№22/2001 за биологичното производство на 

растения, растителни продукти и храни от 

растителен произход и неговото означаване 

върху тях /ДВ 68/2001/ 

По време на 

експлоатацията 

Опазване на 

биоразнообразието 

23 

Да се извършва мониторингът върху 

състоянието на местообитанията и видовете 

срещащи се и попадащи на разглежданите 

терени 

По време на 

експлоатацията 

Опазване на 

биоразнообразието 

7. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА 

ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА 

 Инвестиционното предложение не предвижда алтернативи, които да бъдат разгледани 

в настоящата оценка, както се изисква от чл. 23, ал.2, т. 7 от Наредбата за условията и реда за 

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

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.  

 За целта като нулева алтернатива е оценявано съществуващото положение на терените. 

“Нулева алтернатива” 

Според т. 8 от допълнителните разпоредби към Наредбата за ОС „нулева алтернатива” 

е описание на настоящото състояние и последиците от него в случай, че плана който се 

предлага, не бъде осъществен. В конкретния случай при реализиране на нулевата алтернатива 

би се запазило сегашното състояние и параметри на компонентите на околната среда и 

изпълнено условието за опазване на защитената зона и прилагане на действащите Закон за 

биологичното разнообразие, Директива 79/409/ЕИО и Директива 92/43/ЕИО. 

От описаното по-горе в доклада става ясно, че проектните предложения на 

инвестиционното предложение са съобразени с предмета и целите на опазване и режима на 

дейностите в защитените зони по Натура 2000 и не се очаква реализацията им да повлияе 

съществено върху защитената зона и нейните елементи. Редуцирането на засегнатат от 

строителство площ ще съхрани естествена територия и ще предпази терена от някои негативни 

последици по време на строителни дейности – изкопни и насипни работи, строителни 

отпадъци и др. 

7. КАРТЕН МАТЕРИАЛ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ВСИЧКИ 

ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЕКТА СПРЯМО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА И ТЕХНИТЕ 

ЕЛЕМЕНТИ 
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Фиг. № 8-1. Защитена зона “Голяма река” с код BG0000432 спрямо площадката на ИП. 

 

Съществуващ напоителен канал 

 

Граници на засегнатите имоти 

 

Територия на защитена зона 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

 

Стр. 49 от 55 

„365 КАРИЕРИ“ ЕООД 

гр. София 1618, район р-н Витоша, ул. „Александър Пушкин” № 34, ап. 10 

Телефон: +359 (0) 887 742 780 
E-mail: nedko.krastev@gmail.com 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ СЪОБРАЗНО КРИТЕРИИТЕ ПО ЧЛ. 22 ОТ НАРЕДБАТА 

ЗА ОС  

 При изготвянето на настоящата оценка, предмета на опазване в Защитените зони е 

изведен приоритетно при отчитането на всички екологични ефекти, които противоречат на 

екологичните цели за включване на зоните в Натура 2000. При изготвяне на анализите е 

ползван принципа на предпазливостта, като е възприет възможно най-лошия сценарий за всяко 

вероятно въздействие в рамките на научните предпоставки за съществуването на последното. 

 При оценката на въздействията, по отношение на количествените параметри за площи 

на местообитания и популации на видове, качество и състояние на местообитанията за 

референтни стойности са взети стойностите при научното описание на зоната, които са 

налични в стандартните формуляри по НАТУРА 2000. 

 Анализирани са потенциалните влияния от реализацията на ИП и възможното им 

кумулиране с такива, произхождащи от реализацията на всички други инвестиционни 

предложния, планове и програми. Оценена е степента и потенциала им за въздействие върху 

всеки един от видовете и местообитанията в предмета и целите на опазване на защитените 

зони, както и общо върху целостта, структурата, функциите и природозащитните и цели. 

Имайки предвид изяснените подробно в т. 3 описания на елементите на ИП, 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. Въз основа на извършените анализи и оценки за защитените зони, може да 

се обобщи следното: 

 Реализацията на ИП в посочените терени и граници не влиза в противоречие и 

не нарушава целите за определянето на защитените зони;  

 Предвижданията на ИП не засяга находища и местообитания на редки, 

ендемични и включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие 

растителни и животински видове. 

 Не се очаква фрагментиране на местообитанията на видовете и ограничаване на 

ежедневните им миграции в степен, която би могла да повлияе числеността или 

ареала на популациите на нито един от видовете предмет на опазване в 

защитените зони. 

 Не се очаква ограничаване на сезонната миграция на мигриращите видове 

птици. 

 Не се очаква стагнация на размножителния процес нито на местните, нито на 

размножаващите се миграционни популации или каквото и да било съществено 

повлияване на размножителния им успех. 

 Не се очаква безпокойство на индивиди, в степен, която би могла да доведе до 

трайното им прогонване и съществена промяна на числеността и ареала им на 

разпространение. 

 Не се очакват дейности или обекти, които биха могли да доведат до съществено 

намаляване на числеността на популациите (в следствие лов, умъртвяване, 

отравяне, сблъсък или др.). 
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 За всички животински видове, включени в предмета на опазване на защитените 

зони не очакваме снижение на съществуващия праг, категоризиращ тяхното 

природозащитно състояние; 

 Реализацията на ИП няма да предизвика сукцесионни процеси, водещи до 

мащабна промяна на видовия състав или в условията на средата - химически, 

хидроложки, геоложки или други промени; 

 Не се налагат специални компенсиращи мерки. 

Заключение: 

С реализирането ан МВЕЦ „Ястребино“ няма да бъде значително увреден 

предмета и целите на опазване на защитена зона „Голяма река“ по Директива 92/43/ЕЕС 

за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Няма да бъдат 

засегнати и увредени видове, местообитания на видове предмет на опазване в зоните 

Няма да бъдат фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени и 

ендемични видове, характерни за зоните, както и няма да бъде влошена структурата и 

динамиката на техните популации. 

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 

ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ЩЕ БЪДЕ ЗНАЧИТЕЛНО УВРЕДЕН ОТ 

РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТА И ЧЕ НЕ Е НАЛИЦЕ ДРУГО 

АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ. 

 При конкретното инвестиционно предложение не са налице 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 защитените зони ще бъде 

значително увреден от реализирането на проекта и че не е налице друго алтернативно 

решение. 

11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ВРЕМЕТРАЕНЕ И ПЕРИОД НА ПОЛЕВИ 

ПРОУЧВАНИЯ, МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ, ТРУДНОСТИ 

ПРИ СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ 

За оценка състоянието на биоразнообразието в обхвата на ИП и определяне размерът 

на щетите от реализацията му, са извършени теренни наблюдения в април – май 2018 г. 

Използвани са кадастрални карти на имотите, подлежащи на усвояване, Стандартните Натура 

формуляри на защитената зона, литературни източници. 

При разработването на Оценката за съвместимост по отношение на флората и 

растителността е направен преглед на съществуващите източници на информация за флората 

и растителността (научни публикации, провеждани експертизи, снимки, карти, национални и 

международни нормативни документи и др. информационни източници, свързани с 

рационалното ползване и опазване на растителните ресурси и биологичното разнообразие). 
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Анализират се публикуваните материали за състоянието на флората и растителността в 

територията, която е обект на въздействие от ИП и се провеждат теренни проучвания за оценка 

на състоянието в критични участъци.  

Таксономичната принадлежност и географското разпространение на растенията се 

определя по Флора на България (т. І-Х, 1962 – 1994), Определител на висшите растения в 

България (Кожухаров и др. 1992, Делипавлов и др., 2003) и Конспект на висшата флора на 

България (Асьов и др. 2002). Синтаксономичната принадлежност на растителните съобщества 

се определя по Конспект на растителните съобщества в България (Апостолова И, Славова, 

1997) и публикации за синтаксони в различни райони на страната след 1995 г. При теренните 

проучвания на растителността се прилага еколого-фитоценотичен метод на изследване в 

ключови (характерни) участъци. Методите за изследване, прогноза и оценка могат да се 

обобщят в следния вид: 

 Полеви изследвания – по-общ метод за преки наблюдения на определени 

местообитания; 

 Маршрутен метод за визуално наблюдение на биоразнообразието (растения и 

животни) и особеностите на местообитанията – с него се характеризира 

динамичната част от наблюденията, докато има и по-стационарни полеви 

изследвания ; 

 Картографически метод за съпоставяне границите на разпространение и 

ареалите на видовете 

При оценка състоянието на екосистемите се ползват Закона за биологичното 

разнообразие, Национален план за опазване на биологичното разнообразие, Наръчник за 

Натура 2000 в България, Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992 за запазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна и други международни и национални 

документи. 

При оценяване въздействието върху местообитанията в детайлите са следвани 

изискванията на методичното ръководство на Европейската комисия за Оценка на планове и 

проекти значително засягащи Натура 2000 места, както и Методическо ръководство по 

разпоредбите на чл. 6 (3) и (4) на Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО. Обхватът на 

въздействията от реализирането на ИП е определен спрямо следните обекти предмет на 

опазване в защитената зона: 

 типовете природни местообитания - предмет на опазване в ЗЗ „Голяма река“,  

 местообитанията и популациите на видовете - предмет на опазване в на ЗЗ 

„Голяма река“ 

 природозащитните цели и целостта на ЗЗ „Голяма река“ 

 Степента на въздействие върху местообитанията е оценена на базата на стандартните 

критерии за оценка на въздействията залегнали в Европейските директиви – дългосрочност, 

обратимост, периодичност, кумулативност, тип на въздействие (основно, вторично), 

възможност да бъдат приложени смекчаващи/компенсиращи мерки. При определянето на 

обхвата на въздействията, приоритетите при определянето на видовете, които могат да бъдат 

засегнати както и въздействията, които следват оценявани сме се съобразявали с препоръките 

не Европейската комисия в изготвеното ръководство Насоки за развитието на вятърната 

енергия в съответствие с характера на законодателството на ЕС (ориг. EU Guidance on wind 
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energy development in accordance with the EU nature legislation Final draft document European 

Commission, March 2010 

За определяне степента на въздействието върху типовете природни местообитания, 

предмет на опазване в ЗЗ „Голяма река“ е използвана 10-степенна скала на оценка, която 

позволява да се отчетат различните параметри на значимостта на едно въздействие спрямо 

стандартните показатели за оценка на степента на въздействие (Таблица 11-1). 

Таблица № 11-1. Десет степенна скала за оценка на въздействието 

Оценка Критерии 

0 Дейността не оказва въздействие 

1 Дейността има много слабо отрицателно въздействие 

2 Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия 

3 Дейността може да предизвика краткосрочни  отрицателни въздействия 

4 Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия 

5 Дейността може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия 

6 Дейността може да предизвика синергични въздействия 

7 
Дейността може да предизвика вторични, кумулативни, синергични отрицателни въздействия. 

Въздействието може да бъда премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. 

8 
Дейността може да предизвика значителни вторични, кумулативни, синергични отрицателни 

въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. 

9 
Дейността предизвиква значителни, средносрочни или дългострочни/постоянни отрицателни 

въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. 

10 
Дейността предизвиква значително и постоянно/необратимо отрицателно въздействие. 

Въздействието не може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. 

 Възприети са следните четири степени на въздействие в зависимост от баловите 

оценки: 

 0 – няма въздействие 

 от 1 до 3 – слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални 

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

 от 4 до 6 – средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация 

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

 от 7 до 10 – значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато чрез избор 

на алтернативи или прилагане на смекчаващи и компенсаторни мерки; 

По отношение на фауната са използвани данни, събрани при предварителните 

проучвания за обявяване на защитените зони, стандартните им формуляри и резултатите от 

доклада от проучванията по проект проекта на МОСВ: „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I. Използвани са 

Нормативни документи на МОСВ и МРРБ.  

За определяне на земноводните и влечугите е ползван Определител на земноводните и 

влечугите в България. София, Зелени Балкани, 2007г. За оценка състоянието на животинския 

свят са използвани основни методи и подходи за преки теренни изследвания на бозайниците и 

птиците.  
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Прогнозите и оценките на въздействието са извършени въз основа на многогодишния 

практически опит, натрупан при проучването и мониторинга на влажни зони, защитени 

територии, на редки, застрашени и защитени видове птици в България. Използвана е също 

„Методика за изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда и оценка за 

съвместимостта. Наръчник за възложители и експерти в областта на околната среда”. 

Таблица 11-2: Определяне на степента на въздействията: 

Степен Описание на въздействията 

Много висока -4 Тотална промяна или много голяма загуба на ключови елементи на 

защитената зона или характеристики на основните условия на средата 

така, че бъдещето развитие ще доведе до коренна промяна на нейния 

характер/композиция/атрибути така, че мястото ще бъде напълно 

променено 

критерий от площта на включените в зоната местообитания/ 

численост на видовете са се запазили по-малко от 20% 

Висока -3 Много от ключовите елементи на защитената зона или характеристики на 

основните условия на средата са променени така, че бъдещето развитие 

ще доведе до промяна на нейния характер/композиция/атрибути така, че 

мястото в по-голямата си част ще бъде променено 

Критерий загуба на от 20% до 80% от площта на включените в 

зоната местообитания/от численоста на видовете  

Средна 2 Промяна на един или няколко от ключовите елементи на защитената зона 

или характеристики на основните условия на средата така, че бъдещето 

развитие ще доведе до частични промени на нейния 

характер/композиция/атрибути. 

Критерий загуба на от 5% до 20% от площта на включените в зоната 

местообитания/от численоста на видовете 

Ниска 1 Слаба промяна на съществуващите елементи и условия. Промяната, 

произтичаща от загубата/промяната ще бъде осезаема, но основният 

характер/композиция/атрибути на защитената зона ще бъдат подобни на 

развитието без намеса в съществуващите обстоятелства/модели. 

Критерий загуба на от 1% до 5% от площта на включените в зоната 

местообитания/от численоста на видовете 

Незначителна 0 Много слаба промяна в съществуващото състояние. Промяната е едва 

различима и се приближава до ситуация, "без промяна". 

Критерий загуба на по-малко от 1% от включените в зоната 

местообитания/от численоста на видовете 

Благоприятно + Промените ще доведат до подобряване на БПС на видовете и техните 

местообитания. 

Оценката се основава на изискванията на Наредба за условията и реда за извършване 

на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони.  
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