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ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА 

I. АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  

 

1.1. Основание за изготвяне на оценката за съвместимост 

Оценката на съвместимостта на плана за „ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН 

ПЛАН НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ ЗА 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА, НАХОДЯЩА СЕ В ИМОТИ С 

ИДЕНТИФИКАТОР 02734.41.40, 02734.41.41, 02734.46.14, 02734.46.17, 02734.46.18, 

02734.46.26 И 02734.46.31 ПО ПЛАНА НА С. БАНЯ, ОБЩ. НОВА ЗАГОРА, ОБЛ. 

СЛИВЕН” е изготвена на основание РЕШЕНИЕ № СЗ - 69 - ЕО/2022 г. за преценяване 

необходимостта от извършване на екологична оценкана на РИОСВ-Стара Загора и в 

съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91/2002г., ; 

Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77/2002 г., изм., бр. 98 от 27.11.2018 г., в 

сила от 27.11.2018 г. и вс. изм. и доп.), изискванията на Директива 92/43/ЕЕС; и 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, приета с 

ПМС № 201 от 31.08.2007 г. и вс. изм. и доп. (Наредбата за ОС). 

Докладът за оценка степента на въздействие е възложен на експерти с компетентност в 

областта на опазване на местообитанията и видовете включени в Приложения № 1 и 2 на ЗБР и 

отговарят на изискванията на чл. 9, ал. 1 на Наредба за ОС. 

Представяният доклад за оценка на съвместимостта е структурирана по 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”  (В сила от 11.09.2007 г. Приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г. Обн.  ДВ. 

бр.73 от 11 Септември 2007 г. 

При изготвяне на оценката е спазена етапността заложена в Методическото ръководство: 

 

 Предварителна оценка  

 Целева оценка 

 Оценка на алтернативните решения 

 Оценка на компесаторните мерки  

и съдържанието на доклада по чл. 23 ал. 2  на Наредбата  за условията и реда за извършване на 

оценка за съвместимостта на планове, програми проекти и инвестиционни предложения  и 

включващ точки от 1 до 12 , при спазване на следната последователност : 

 

 Описание на плана 

 Описание на основните компоненти на биоразнообразието във връзка с целите 

за опазване на Натура 2000 местата засегнати от плана . 

 Анализ на въздействията и оценка на тяхната значимост. 
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 Заключение за степента на въздействие 

 

1.2. Информация за възложителя 

 

Възложител: „АИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ” ООД, гр. Сливен, ул. „Банско шосе” № 

22, ЕИК 206663011, представлявано от Атанас Димитров Батков – управител. 

Пълен пощенски адрес: сеалище гр. София, ул. Малашевска № 8 ,ет.3. 

Телефон: 0882333500 , email: office@kronos.bg 

Лице за контакти: Веселина Колева.  

                 Адрес за кореспонденция: 8800 гр. Сливен, бул. Банско шосе № 22. 

1.3. Местоположение на обекта 

Плана ще се реализира в имоти с идентификатори 02734.41.40, 02734.41.41, 

02734.46.14, 02734.46.17, 02734.46.18, 02734.46.26 и 02734.46.31 по плана на с. Баня, общ. 

Нова Загора, обл. Сливен. 

 Имотите са собственост на Възложителя: 

 

• ПИ с идентификатор 02734.41.40 

Площ: 115415 кв. м 

Трайно предназначение на територията: Земеделска 

Начин на трайно ползване: Изоставена нива 

Вид собственост: частна; „АИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД Категория на земята: 

Девета 

Поливност: Неполивна 

• ПИ с идентификатор 02734.41.41 

Площ: 17297 кв. м 

Трайно предназначение на територията: Земеделска 

Начин на трайно ползване: Изоставена нива 

Вид собственост: частна; „АИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД Категория на земята: 

Девета 

Поливност: Неполивна 

• ПИ с идентификатор 02734.46.14 

Площ: 210707 кв. м 

Трайно предназначение на територията: Земеделска 

Начин на трайно ползване: Изоставена нива 

Вид собственост: частна; „АИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД 

Категория на земята: Девета 

Поливност: Неполивна 

• ПИ с идентификатор 02734.46.17 

Площ: 45250 кв. м 

Трайно предназначение на територията: Земеделска 

Начин на трайно ползване: Изоставена нива 

Вид собственост: частна; „АИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД 

Категория на земята: Девета 

Поливност: Неполивна 

• ПИ с идентификатор 02734.46.18 

Площ: 81437 кв. м 

Трайно предназначение на територията: Земеделска 

Начин на трайно ползване: Изоставена нива 

Вид собственост: частна; „АИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД 
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Категория на земята: Девета 

Поливност: Неполивна 

• ПИ с идентификатор 02734.46.26 

Площ: 97726 кв. м 

Трайно предназначение на територията: Земеделска 

Начин на трайно ползване: Изоставена нива 

Вид собственост: частна; „АИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД 

Категория на земята: Девета 

Поливност: Неполивна 

• ПИ с идентификатор 02734.46.31 

Площ: 55030 кв. м 

Трайно предназначение на територията: Земеделска 

Начин на трайно ползване: Изоставена нива 

Вид собственост: частна; „АИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД 

Категория на земята: Девета 

Поливност: Неполивна 

Общата площ на имотите, попадащи в териториалния обхват на ИОУПО, е 622,862 

дка и представлява неполивна земеделска земя - изоставени ниви. 

Обекта е разположен на около 2 км от северозападно от регулационните граници на 

село Баня, и на север от воното огледало на язовир „Жребчево”. 

 Имотите предмет на плана граничи с различни по начин на трайно ползване (НТП) 

имоти: „горски ведомствен път”, „пасище, мера”, „дере”, „изоставена нива” и „друг вид 

дървопроизводителна гора”; 

 

 

                                       

 

Поземлени имоти с идентификатори 02734.41.40, 02734.41.41, 02734.46.18, 02734.46.14, 

02734.46.26, 02734.46.31 и 02734.46.17 не попадат в границите на защитени зони по смисъла 

на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), както и в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Най-близо до местоположението на обекта 

се намира защитена зона (ЗЗ) по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици 

BG0002052 "Язовир Жребчево", обявена със Заповед № РД-749/24.10.2008 г. на МОСВ, (ДВ 

бр. 97/11.11.2008 г), която е разположена южно от обекта.  

На територията, предмет на разработката, не се предвижда изграждането на нови 

предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал. 
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1.4. Описание на плана 

Инвестиционните намерения на собственика са за изграждане на фотоволтаичен парк, 

заедно с прилежащата му техническа инфраструктура за връзка към електропреносната мрежа. 

За реализиране на тези намерения с проекта за изменение на ОУПО се осигурява 

устройствената възможност за производствено-складови дейности, включително 

енергопроизводство. 

С проекта за ИОУПО за територията, предмет на разработката, се предвижда предимно 

производствена устройствена зона „Пп”, която е в съответствие с одобрените устройствени 

зони в ОУПО Нова Загора, при следните пределно допустими устройствени параметри 

(съгласно Решение №588/31.05.2022 г. на ОС-Нова Загора за допускане на устройствената 

процедура): 

• Височина на застрояване: макс. 10м 

• Плътност на застрояване (Пл): макс. 80% 

• Интензивност на застрояване (Кинт): макс. 2,5 

• Озеленена площ (Позел.): мин. 20% 
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ИОУПО е основа за изработване на ПУП, като предвижданията на проекта за ИОУПО 

са задължителни за последващото подробно устройствено планиране. 

Проектът за ИОУПО Нова Загора е изработен и представен съгласно действащата 

нормативна уредба в устройственото планиране - ЗУТ, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема 

и съдържанието на устройствените планове (загл. изм. - дв, бр. 22 от 2014 г., в сила от 

11.03.2014 г.) и Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони в сила от 13.01.2004 г. - Издадени от 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).  

Проектът за изменение на Общ устройствен план на община Нова Загора, одобрен с 

Решение № 859 от Протокол № 59/19.09.2019г. на Общински съвет Нова Загора, се изработва 

на основание чл. 135, ал. 5 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), при спазване на действащата законова и нормативна уредба. 

Необходимостта от изработването на плана се обосновава от настъпването на промени в 

обществено-икономическите и устройствените условия, при които e бил съставен планът, и от 

възможността за създаване на предпоставки за осъществяване на бъдещите инвестиционни 

намерения в община Нова Загора. 

Изменението на ОУПО Нова Загора за ПИ с идентификатори 02734.41.40, 02734.41.41, 

02734.46.18, 02734.46.14, 02734.46.26, 02734.46.31 и 02734.46.17 по КККР на с. Баня се 

изработва въз основа на задание, одобрено с Решение № 588/31.05.2022 г. от Протокол №37 на 

заседание на Общински съвет Нова Загора и в съответствие с чл. 125 от ЗУТ. 

По време на строителството, площта необходима за временни дейности при изпълнение 

на отделните елементи, ще бъде в огражденията на имотите. Нарушените терени по време на 

строителството ще бъдат възстановени. 

За нуждите на обекта няма да бъдат необходими и засегнати допълнителни площи от 

Поземления и Горски фонд в землището на село Баня, община Нова Загора.  Не са необходими 

допълнителни площи за домуване на техниката. 

  Дейността на обекта не е свързана с генериране на промишлени отпадъци, създаващи 

проблеми по отношение на тяхното събиране, извозване и депониране. Не се генерират 

отпадъчни продукти с характер на опасни отпадъци. При изграждането на обекта ще се 

генерират незначителни количества строителни отпадъци, които ще се извозят на указано, от 

Кмета на Община Нова Загора, депо. 

  При експлоатацията на обекта практически ще се генерират незначителни количества 

смесени битови отпадъци, които ще се събират разделно и ще се третират съгласно програмата 

за управление на отпадъците на община Нова Загора. 

 

II. ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И 

ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ В 

ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ, КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ С 

ОЦЕНЯВАНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ОКАЖАТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 

Имотите, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение се 

намира в район, който поради близостта до язовир Жребчево от години се ползва активно за 

риболов и туризъм. В този аспект разглежданата зона отчасти притежава характеристиките на 

урбанизирана територия, с почти целогодишно човешко присъствие в нея. Площадката 

граничи със обработваеми земеделски земи, полски и горски пътища, дерета, пасища и е в 

близост с малки почивни комплекси, снабдени със съответната инженерна инфраструктура – 
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водоснабдителни мрежи, локална канализация, локални пречиствателни съоръжения, 

електропроводи, път.  

Съгласно информация предоставена от РИОСВ-Стара Загора, инвестиционните 

предложения свързани със защитена зозна BG0002052 "Язовир Жребчево" са следните: 

1. “Изграждане на 3 броя туристически къщи” в имот с № 000107 с площ  11,511 дка. в 

землище на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, граничещо със защитена зона 

“Язовир Жребчево” с код BG0002052. ИП е реализирано. 

 

2. “Изграждане на къщи за гости 4 броя” в имот с № 000078 с площ  2,022 дка. в землище 

на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, граничещо със защитена зона “Язовир 

Жребчево” с код BG0002052. ИП не е реализирано. Имота е пасище. Изтекла давност. 

 

3. “Изграждане на жилищни сгради в имоти с №№ 000458, 000446, 000447, 000448 с обща 

площ 37,100 дка. в землище на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, граничещи със 

защитена зона “Язовир Жребчево” с код BG0002052. ИП не е реализирано. Сменено е 

НТП на НТП: Ниско застрояване до 10м. Изтекла давност. 

4. “Промяна на местоположението на садково стопанство в язовир Жребчево” в 

землището на с. Баня, общ. Нова Загора, Ви информирам, че инвестиционното 

предложение (ИП) попада в защитена зона по Натура 2000 – “Язовир Жребчево” с код   

BG0002052. ИП е реализирано. 

 

5. “Риборазвъждане в садки в акваторията на яз.Жребчево” в землището на с. Паничерево, 

общ. Гурково на площ 50,00 дка. , Ви информирам, че инвестиционното предложение 

(ИП) попада в защитени зони по Натура 2000 – “Язовир Жребчево” с код BG0002052. 

ИП е реализирано. 

 

6. “Рибно стопанство в акваторията на язовир Жребчево и рибарска станция в имот № 

000107” в землището на с. Баня, общ. Нова Загора, Ви информирам, че 

инвестиционното предложение (ИП) попада в защитена зона по Натура 2000 – “Язовир 

Жребчево” с код   BG0002052. ИП е реализирано. 

 

7. “Изграждане на открит басейн” и ”Промяна по време на строителство за ресторант” в 

имот № 000520 с площ 16,613 дка (образуван от имоти №№ 000107, 000113) в 

землището на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен граничещо със защитена зона 

“Язовир Жребчево” с код BG0002052. ИП е реализирано. 

 

8. „Път ІI – 55 Гурково – Нова Загора” от км 56+700 до км 93+310” на съществуващия 

път, съответстващ на км 92+935 (по алтернатива А), преди началото на пътна варианта 

с пресичането на АМ ”Тракия” Ви информирам, че инвестиционното предложение 

(ИП), засяга защитени зони по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) 

с наименование “Язовир Жребчево” с код BG0002052. ИП е реализирано. 

 

9. „Изграждане на спортно развлекателен комплекс-тенис корт, футболно игрище и 

волейболно игрище” в поземлен имот № 049033 от землището на с. Баня, общ. Нова 

Загора, Ви информирам, че инвестиционното предложение (ИП) граничи със защитена 

зона „Язовир Жребчево” с код BG0002052. ИП е реализирано. 

 

10. “Изграждане на къщи за гости 4 броя” в имот  № 049022 с площ  3,6 дка в землище на с. 

Баня, общ. Нова Загора, област Сливен, граничещо със защитени зони “Язовир 

Жребчево” с код BG0002052. ИП е реализирано.  
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11. “Изграждане на вилно селище с курортен характер за сезонно обитаване, ел. провод и 

водопровод” в имот  № 000157 с площ  21,215 дка в землище на с. Баня, общ. Нова 

Загора, област Сливен, граничещо със защитени зони “Язовир Жребчево” с код 

BG0002052. ИП е реализирано. 

 

12. “Изграждане на склад за селскостопанска продукция с битова част, водопровод и 

ел.провод в част от ПИ № 72165.443.1 в землище на гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. 

Сливен, граничещо със защитена зона “Язовир Жребчево” с код BG0002052. ИП е 

реализирано.  По вид територия имота е Урбанизирана, НТП: За складова база, площ 

1000 кв. м, стар номер 443001. 

Общо от 12 бр. ИП свързани със ЗЗ защитена зозна BG0002052 "Язовир Жребчево" са 

реализирани 10 бр. както следва: 

 За замлището на с. Баня, общ. Нова Загора са реализирани общо 7 бр. ИП с обща 

площ от 55,470 дка. 

 За землището на с. Паничерево, общ. Гурково е реализирано 1 бр. ИП с площ 

50,000 дка. 

 За землището на гр. Твърдица, общ. Твърдица е реализирано 1 бр. ИП с площ 

1,000 дка.  

 ИП свързано с „Път ІI – 55 Гурково – Нова Загора” от км 56+700 до км 93+310” 

на съществуващия път, съответстващ на км 92+935 (по алтернатива А), преди 

началото на пътна вшъзка, варианта с пресичането на АМ ”Тракия”, което не 

отнема площи от ЗЗ. 

Така общо всички реализирани ИП са с площ от 106,470 дка от които реално попадащи 

в границите на защитена зона BG0002052 "Язовир Жребчево" са с площ от 50,000 дка, 

свързани със садкови стопанства. 

Предвид предмета на инвестиционните намерения и действащата у нас нормативна 

уредба по разрешаване ползването на строежите следва, че въздействията ще се 

локализират в рамките на отредената с подробния устройствен план територия. 

Очаква се общото въздействие на тази съвкупност от съществуващи обекти и 

реализацията на новите инвестиционни предложения да се прояви в увеличаване на 

антропогенния натиск върху зоната, като цяло. Увеличаването на човешкото присъствие в 

защитената зона неминуемо води до безпокоене на дивите животни и до влошаване 

състоянието  на природните  местообитания. 

  В Таблица № 1 са представени категориите дейности (със съответните кодове) на 

съществуващите обекти и инвестиционни предложения в района, както и техните потенциални 

въздействия и вероятен кумулативен ефект върху елементите на защитена зона BG0002052 

“Язовир Жребчево”. 

Таблица № 1 

Код Дейност  Потенциални въздействия 
Кумулативен 

ефект 

250 
Събиране/унищожаване 

на растения 

- намаляване/унищожаване на местни 
популации на растителни видове в 

резултат от унищожаване защитени 

Не се очаква 
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видове при събиране на билки и др. 

400 Урбанизирани райони 

- безпокойство на животни в резултат от 

повишено човешко присъствие; 

- унищожаване на растителни и 

животински видове при събирачество, 
лов и бракониерство; 

- повишена опасност от пожари 

- инвазия на синантропни видове в 
природни местообитания 

Потенциален 

кумулативен ефект 

по отношение на по-

интензивен 

антропогенен 

натиск върху 

прилежащи 

природни 

територии, 

включително 

унищожаване или 

увреждане на 

природни 

местообитания и 

местообитания на 

видове в ЗЗ ”Язовир 

Жребчево”. 

401 Текуща урбанизация 

- пряко унищожаване на местообитания 
при ново жилищно застрояване; 

- смъртност на индивиди при 

извършване на строителни дейности; 

- безпокойство на животни в резултат от 

повишено човешко присъствие, шум; 

- увреждане качеството на прилежащи 

естествени природни местообитания, 
вследствие интензивна човешка 

дейност;  

- драстична промяна в естествените 
ландшафти; 

- повишена опасност от пожари при 

изхвърляне на фасове, искри от 
машини, разливи на леснозапалими 

течности и др.; 

421 
Изхвърляне на битови 

отпадъци 

- пряко унищожаване или увреждане 

качеството на местообитания;  

- опасност от възникване и 

разпространение на зарази; 

- опасност от пожари при неправомерно 

изгаряне на нерегламентирани 

сметища; 

При спазване на 

нормативната уредба 

в областта на 
третиране на 

отпадъците – не се 

очаква кумулативен 
ефект 

423 
Изхвърляне на инертни 
материали 

- пряко унищожаване или увреждане 

качеството на местообитания, в 
резултат от нерегламентирано 

изхвърляне на строителни отпадъци;  

502 Автомобилни пътища 

- смъртност на индивиди при 

инциденти, предимно птици, влечуги и 

дребни бозайници; 

- безпокойство на животни в резултат от 

повишено човешко присъствие, шум; 

- повишени емисии на отработени 

газове от ДВГ, които могат да 

Не се очаква 
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предизвикат физиологични и 

биохимични реакции в организмите. 

511 Електропроводи  
- смъртност на индивиди, предимно 

птици, при аварии 

При спазване на 

съответните 

нормативни 
изисквания, не се 

очаква. 

600 
Структури за спорт и 

отдих 

- безпокойство на животни в резултат от 

повишено човешко присъствие, шум; 
Не се очаква 

604 Турове, маршрути 

- Безпокойство на видове при навлизане 

на туристи в съхранени природни 

територии. Въздействието е особено 
негативно върху животните по време 

на размножителния им период. 

Не се очаква 

623 
Моторизирани 

превозни средства 

- Безпокойство и нерядко смъртност на 

животни при навлизане на 

моторизирани средства (“off road”, 
АТВ) в съхранени природни 

територии. Въздействието е особено 

негативно върху животните по време 

на размножителния им период. 

Не се очаква 

701 Замърсяване на водите 

- Влошаване качеството на 

местообитания и смъртност на 
индивиди при инцидентни 

замърсявания на р. Тунджа от 

неправилно функциониращи 
пречиствателни съоръжения 

При спазване на 

съответните 

нормативни 
изисквания, не се 

очаква. 

702 Замърсяване на въздуха 

- физиологични и биохимични реакции 
на замърсяването на ниво организъм,  

- промяна във видовият състав, 

респективно подмяна на фитоценози, 
вследствие подтискане развитието на 

отделни видове; 

Не се очаква 

710 Прекомерен шум 

- безпокойство на животни, прогонване 

на видове от техни местообитания при 

трайно повишаване на шумовия фон 

Не се очаква 

830 Канализация 

- нараства риска от замърсяване на 

водите в района при инциденти и 
нефункциониращи пречиствателни 

съоръжения. 

При спазване на 
съответните 

нормативни 

изисквания, не се 

очаква. 

954 Инвазия на видове 
- инвазия на синантропни видове в 

природни местообитания 
Не се очаква 
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- промяна във видовият състав, 

респективно подмяна на фитоценози, 

вследствие промяна на ландшафта и 
почвените условия; 

На този етап не може да се направи точна количествена оценка на степента на тези 

неблагоприятни въздействия. Някои от тях са по-скоро потенциални и с ниска степен на 

вероятност, докато други са напълно реални. Част от тях са свързани със строителната фаза на 

новите инвестиционни предложения, а други са резултат от тяхната бъдеща експлоатация, 

съчетана с въздействието на вече съществуващите обекти.  

Част от категориите дейности оказват пряко въздействие върху екосистемите и 

видовете. Такива са текущата урбанизация (преди всичко застрояването), замърсяването на 

водите. В зависимост от тяхната интензивност, те могат в различна степен да доведат до 

унищожаване или увреждане на хабитати, смъртност на индивиди и прогонване от техни 

местообитания. В конкретният случай разглежданата територия се намира в участък в близост 

до защитената зона, който традиционно е подложен на антропогенен натиск – интензивно 

земеделие, туризъм, риболов и др. Това е дало възможност на видовете с по-висока екологична 

пластичност да се адаптират в някаква степен към човешкото присъствие, а стенобионтните 

видове да се оттеглят от тази територия. Имотите, в които се предвижда да се реализира 

инвестиционното предложение се намира в район, който поради близостта до язовир 

Жребчево от години се ползва активно за риболов и туризъм. В този аспект разглежданата 

зона отчасти притежава характеристиките на урбанизирана територия, с почти целогодишно 

човешко присъствие в нея. Площадката граничи със обработваеми земеделски земи, полски и 

горски пътища, дерета, пасища и е в близост с малки почивни комплекси, снабдени със 

съответната инженерна инфраструктура – водоснабдителни мрежи, локална канализация, 

локални пречиствателни съоръжения, електропроводи, път. По тази причина не се очаква да 

настъпи фрагментиране на местообитания на ключови за зоната видове, тъй като поради 

човешкото присъствие, тези видове не се срещат постоянно в района.  

Друга част от дейностите имат по-скоро косвен ефект върху биоразнообразието. Такива 

са изграждането и експлоатацията на линейната инженерна инфраструктура, замърсяването на 

въздуха и терените с отпадъци, звуковото натоварване, прокарването на маршрути в природни 

територии и др. Изразяват се предимно в безпокойство на животните, и нарастване на риска от 

възникване на инцидентни замърсявания и пожари. В този случай е важно да се отбележи, че 

стриктното спазване на нормативните изисквания на екологичното законодателство, особено 

по отношение на управлението на отпадъците, третирането на отпадните води и Закона за 

биологичното разнообразие, ще ограничи значително вероятните косвени отрицателни 

въздействия върху защитената зона. 

Кумулативен ефект 

Потенциален кумулативен ефект върху разглежданата територия е възможен по 

отношение на по-интензивен антропогенен натиск върху прилежащи природни територии, 

включително унищожаване или увреждане на местообитания на защитени видове, предмет на 

опазване в ЗЗ BG0002052 „Язовир Жребчево“ при презастрояване в зоната и драстично 

увеличаване на туристопотока. Към настоящият момент и в средносрочен аспект това е малко 

вероятно. Друг елемент който ще минимизира този кумулативен ефект е факта, че интереса на 

туристите е по-скоро към зоната непосредствено около вече съществуващите вилни и 

курортни селища около язовир Жребчево, т.е. извън границите на защитената зона, като най-

близките такива се намират на около 2,000 км на югоизток по права линия. 

Приблизителна количествена оценка на кумулативният ефект върху ЗЗ BG0002052 

„Язовир Жребчево“ би могла да се представи посредством площите, които ще бъдат засегнати 
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при евентуалната реализация на всички ИП. Съгласно предоставената от РИОСВ-Стара Загора 

информация, всички реализирани ИП са с площ от 106,470 дка от които реално попадащи в 

границите на защитена зона BG0002052 "Язовир Жребчево" са с площ от 50,000 дка. При 

обща площ от 25 130,042 дка на защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево“, това прави 

0,0198% от общата територия на зоната. Ако се приеме, че всички ИП ще се реализират върху 

площта на ЗЗ, включително и тези които са гранични с нея, то при осъществяването на ИП ще 

бъдат засегнати 0,0423%, при условие, че се елиминира 100% от площта на ИП.  

Ако към всички ИП предложения, добавим и настоящия план, който е с площ от 622,862 

дка, съвкупността от всички става 729,332 дка, което означава, че ще бъдат засегнати 0,290 % 

от площта на ЗЗ. Въпреки, че по никакъв начин настоящия план не отнема площи от защитена 

зона BG0002052 „Язовир Жребчево“. 

Оценен на тази база, кумулативният ефект е под праговата стойност от 1 %, 

определен от Директива 92/43/ЕИО. 

Предотвратяването на риска от кумулативен ефект свързан с интензивната урбанизация 

на разглежданата територия може да се постигне най-ефикасно с приемането на план за 

управление на защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево“ който да определи 

консервационните и буферните зони и да регламентира конкретните ограничителни режими в 

зоната. 

 

ЦЕЛЕВА ОЦЕНКА 

 

III. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ПЛАНА, КОИТО САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В 

КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХА МОГЛИ ДА ОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 

ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА ИЛИ НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

 

Елементите на настоящия план, които самостоятелно или в комбинация с други планове, 

програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат въздействие върху 

защитената зона са представени в Таблица № 2. 

 

Таблица № 2 

Елемент от плана Потенциални въздействия 

Строителни работи 

- пряко унищожаване на местообитания, вследствие премахване на 

повърхностния почвен слой с растителната покривка; 

- увреждане на местообитания в резултат отвременно депониране на 

обекта на строителни и общи отпадъци; 

- унищожаване на дългогодишна дървесна и храстова растителност; 

- смъртност на индивиди, предимно дребни гризачи, влечуги и 
безгръбначни вследствие премахване на повърхностния почвен слой с 

растителната покривка; 

- временно прогонване на животни поради интензивна човешка дейност; 

- безпокойство на животни в съседни територии, в резултат от работата 



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „АИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД, град Сливен 

  

Доклад за Оценка за степента на въздействие на ПЛАН за „Изменение на Общ устройствен план на община 

Нова Загора и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа, находяща се в имоти с 

идентификатор 02734.41.40, 02734.41.41, 02734.46.14, 02734.46.17, 02734.46.18, 02734.46.26 и 02734.46.31 по 

плана на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен” 

14 

на специализираната механизация; 

- промяна в естествения ландшафт; 

- повишена опасност от пожари при изхвърляне на фасове, искри от 
машини, разливи на леснозапалими течности и др.; 

Инженерна  

инфраструктура, 

включително пътна, 

ВиК, електроводи 

- пряко унищожаване или увреждане на местообитания, включително от 
полагането на алейните настилки; 

- смъртност на индивиди при инциденти, предимно влечуги и дребни 

бозайници; 

- повишени емисии на отработени газове от ДВГ, които могат да 

предизвикат физиологични и биохимични реакции в организмите. 

- безпокойство на животни в резултат от наднормени нива на шум и 
вибрации от транспортните средста; 

- промяна в естествения ландшафт, 

- замърсяване на земни недра в резултат от разливи на ГСМ; 

- повишена опасност от възникване на пожари; 

Благоустройство и 

озеленяване 

 

- нахлуване на агресивни или чужди видове, увреждане на естествените 

природни местообитания; 

- промяна на структурата и видовия състав на местообитанията, което ги 

прави непригодни за някои видове, обект на опазване в зоната; 

 

Част от представените по-горе вероятни въздействия от страна на плана върху 

защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево“ ще се проявят във фазата на строителството, 

а други ще продължават през целият период на експлоатацията на обекта. 

 

IV. ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, МЕСТООБИТАНИЯТА, ВИДОВЕТЕ И ЦЕЛИТЕ 

НА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО И ТЯХНОТО 

ОТЧИТАНЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАН, ПРОГРАМА И 

ПРОЕКТ/ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Плана е в близост до защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево“. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ЯЗОВИР ЖРЕБЧЕВО” 

 

Защитена зона „ЯЗОВИР ЖРЕБЧЕВО” е записана с идентификационен код 

BG0002052, с площ от 2 513.00 ха и е част от национална екологичната мрежа в частта й за 

защитените зони по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за Биологичното разнообразие, изграждани по 

европейската програма Натура 2000 в частта й за опазване на птиците от 

Директива 79/409/ЕЕС).  

 

Зоната е обявена със Заповед № РД-749/24.10.2008 г. на Министъра на околната 

среда и водите (ДВ, бр.97, стр.51/2008 г.). 

Обхваща землищата или части от тях на 6 селища, от 4 общини и 2 области: 
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ОБЛАСТ 

 

ОБЩИНА 

 

ЗЕМЛИЩЕ  

Сливен Нова Загора Баня  

Сливен Твърдица Твърдица  

Стара Загора Гурково Гурково, Конаре, Паничерево 

Стара Загора Николаево Николаево 

 

 

Целите на опазване са следните: 

 Опазване и поддържане на местообитанията на посочените видове птици за 

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

  Възстановяване на местообитания на видове птици, за които е необходимо 

подобряване на природозащитното им състояние. 

В границите на защитената зона се забранява: 

 Премахване характеристиките на ландшафта (синури, единични и групи дървета) 

при ползването на земеделските земи като такива; 

 Разораване и залесяване на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 

трайни насаждения; 

 Използване на пестициди и минерални торове в ливади и пасища; 

 Намаляване на площта на крайречните гори от местни дървесни видове. 

 Паленето на тръстиковите масиви и крайбрежната растителност; 

 Косенето на тръстиката в периода от 01.03. до 15.08. 

 

Минималната надморска височина в зоната е 252 м, максималната 288 м, а средната 

266 м. 

Предмет на опазаване са следните видове птици: 
 

ВИД SPECIES Мест

на 

попул

ац. 

Миграционна 

популация 

Оценка 

Раз

мн. 

Зимув. Пре

мин. 

Поп

ул. 

Опа

зв 

Изо

лир 

Цял. 

оцен

ка 

Видове по чл. 6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие: 

черногуш 

гмуркач  

Gavia arctica   0-2i  С A C  С 

малък 

корморан 

Phalacrocorax 

pygmeus 

  2i Р С A C  С 

голяма бяла Egretta alba   15i/1-  А В C  А 
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ВИД SPECIES Мест

на 

попул

ац. 

Миграционна 

популация 

Оценка 

Раз

мн. 

Зимув. Пре

мин. 

Поп

ул. 

Опа

зв 

Изо

лир 

Цял. 

оцен

ка 

чапла 168 i 

голям воден 

бик 

Botaurus stellaris 2p    B А С B 

поен лебед Cygnus cygnus   21i/0- 

43 i 

 В B С  В 

червеногуша 

гъска  

Branta ruficollis   18i/0- 

36 i  

 С В С С 

малък нирец Mergus albellus   21i/1- 

41 i 

 B А С B 

белоопашат 

морски орел  

Haliaeetus 

albicilla 

  1i  В A C  А 

черна каня  Milvus migrans  1p   С В С С 

белоопашат 

мишелов 

Buteo rufinus   1 i  D    

вечерна 

ветрушка 

Falco vespertinus  1p   С В C С 

полски 

блатар 

Circus cyaneus   1i/0- 

1i 

 D    

тръстиков 

блатар 

Circus 

aeruginosus 

2p/2-

3р 

   С А С А 

земеродно 

рибарче 

Alcedo atthis   2i       

Видове по чл. 6, ал.1, т.4 от  Закона за биологичното разнообразие: 

голям гмурец Podiceps 

cristatus 

  35i/3- 

116i 

15i В А С В 

малък гмурец Tachybaptus 

ruficollis 

  6i/5-8i  С В С С 

червеногуш 

гмурец  

Podiceps 

grisegena 

  0-3i  С A  С С 
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ВИД SPECIES Мест

на 

попул

ац. 

Миграционна 

популация 

Оценка 

Раз

мн. 

Зимув. Пре

мин. 

Поп

ул. 

Опа

зв 

Изо

лир 

Цял. 

оцен

ка 

черноврат гмурец  Podiceps 

nigricollis 

  1-3i  D    

голям корморан 

 

Phalacrocorax 

carbo 

 

  314i/12

- 

616 i 

181 i С В  С С 

ням лебед 

 

Cygnus olor 

 

  32i/5- 

61i 

 

 B A С B 

сива чапла 

 

Ardea cinerea  27p 50i/1- 

175i 

 A A C A 

голяма белочела 

гъска 

Anser albifrons 

 

  583- 

13900 i 

 В А С А 

сива гъска 

 

Anser anser 

 

  3i/0-

15i 

 В A С A 

зеленоглава 

патица 

Anas 

platyrhynchos 

50p  1160/1

1 

9-4484i 

 В А С А 

зимно бърне 

 

Anas crecca 

 

  120i/55

- 

633i 

250 i В А С А 

кафявоглава 

потапница 

Aythya ferina   49-494  В А С В 

качулата 

потапница  

Aythya fuligula   19i/16- 

23i 

 C A C С 

шилоопашата 

патица  

Anas acuta   5i/0-7i  C B C С 

фиш 

 

 

Anas penelope 

 

  70i/1- 

405i 

 A A C A 

звънарка  Bucephala   1i/0-2i  C A C С 
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ВИД SPECIES Мест

на 

попул

ац. 

Миграционна 

популация 

Оценка 

Раз

мн. 

Зимув. Пре

мин. 

Поп

ул. 

Опа

зв 

Изо

лир 

Цял. 

оцен

ка 

clangula 

бял ангъч Tadorna 

tadorna 

   4i D    

жълтокрака 

чайка 

Larus 

cachinnans 

  13i/2- 

178i 

44 i В А С А 

речна чайка 

 

Larus 

ridibundus 

  3-600i 170i C B C С 

сребриста чайка  Larus 

argentatus 

  1i/08i  C A C B 

чайка 

буревестница  

Larus canus   2i/1-3i  C A C B 

обикновена 

калугерица 

Vanellus 

vanellus 

  5i/0-9i  C B C С 

обикновен 

мишелов  

Buteo buteo   5i/1-

10i 

 D    

малък ястреб  Accipiter nisus   1i/1-2 P D    

черношипа 

ветрушка  

Falco 

tinnunculus 

  1i  D    

голям горски 

водобегач 

Tringa 

ochropus 

  0-1i Р D    

трипръст 

брегобегач  

Calidris alba   0-1i  D    

kрещалец  Rallus 

aquaticus 

  0-1i  D    

лиска Fulica atra 

 

  98i/6- 

319i 

625i C  А C C 

 

В таблицата представеният статус на видовете птици е по стандартният формуляр 

/www.natura2000bg.org./: 

 

Местна популуция - популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта 

http://www.natura2000bg.org/
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целогодишно.  

Миграционна популация - миграционна популация от:  

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

малките. Зимув. - зимуващи видове, зползват обекта през зимата.  

Премин. - преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за 

сменяне на перата/козината извън местата за размножаване.  

Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е 

неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията.  

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

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

мъжките и женските индивиди, съответно с индекс (т) или (f). В случаите, когато няма 

никакви цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е посочено дали 

видът е типичен (С), рядък (R) или много рядък (У). Когато липсват всякакви данни за 

популацията, тя е отбелязана като налична (Р).  

Попул. - размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, 

съотнесени с популациите на цялата територия на страната.  

Този критерий се използва за оценяване на относителния размер или плътност на 

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

модел за приблизителна оценка: А) 100%  Р > 15%; В) 15%  Р > 2%; С) 2%  Р > 0%. Във 

всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна степен, тя трябва да 

бъде посочена в четвърта категория - D) незначителна популация.  

Опазв. - степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е 

използвана "най-добра експертна преценка": А) отлично опазване (елементи в отлично 

състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); В) добро опазване 

(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 

елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); С) средно 

или слабо опазване (всички други комбинации).  

Изол. - степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с 

естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: А) (почти) изолирана 

популация; В) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение; С) не 

изолирана популация в широк обхват на разпространение.  

Цял.Оц. - цялостна оценка на стойноспа на обекта за опазването на дадения вид. 

Използвана е "найдобра експертна преценка", съгласно следната класификационна система: А) 

отлична стойност; В) добра стойност; С) значима стойност.  

Зоната кореспондира пряко с една защитена  зона по Директива 92/43/ЕЕС – „Река 

Тунджа - 1” (BG0000192), без да се припокрива с нея. 

 

Балансът на територията на защитена зона „ЯЗОВИР ЖРЕБЧЕВО” по класове 

земно покритие е следния: 
 

Класове земно покритие Покритие (%) 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 100 

Балансът  на територията по вид на собствеността е следния: 

 

Вид собственост Покритие (%) 

Държавна публична 100 
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В границите на зоната попадат водното тяло с дължина около 14 км и прилежащите 

заливни територии. В нея са включени и рибарниците при град Николаево. Разположена е 

между хълмовете на Средна гора. 

„Язовир Жребчево” е влажна зона с международно значение за зимуващите 

водолюбиви видове птици, като ежегодно тук се концентрират над 20 000 броя от 33 вида. В 

язовира и рибарниците са установени 77 вида, от които 23 са включени в червената книга на 

Република България (1985). 62 вида са с Европейско природозащитно значение SPEC)(Bird 

Life International,2004). Като световно застрашени в категорията SPEC2 са включени 5 вида, а в 

SPEC3 – 18 вида. 20 вида са в Приложение №2 на ЗБР. 

Язовирът заедно с рибарниците е от международно значение за зимуващите тук зимно 

бърне (Anas crecca), зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), голяма белочела гъска (Anser 

albifrons) и голямата  бяла чапла (Egretta alba). Тук е едно от няколкото места в България, 

където застрашената от изчезване в света червеногуша гъска (Вranta ruficollis) зимув във 

вътрешността на страната далеч о черноморското крайбрежие. Редовно през зимата в района 

се задържа и морския орел (Haliaeetus albicilla). През гнездовия период зоната е с важно 

значение за Европейския съюз за опазването на тръстиковия блатар (Circus aeruginosus) 

 

V. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНОСТТА И СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА 

ПЛАНА ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

5.1 Анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете 

природни местообитания и всеки от видовете - прeдмет на опазване в 

защитените зони 

5.1.1. Описание на територията на плана 

Съгласно картата на флористичните райони на България, територията предмет на 

плана попада във флористичния район – Тунджанска хълмиста равнина. Растителната 

покривка тук е разнообразна. Горските растителни формации са сравнително малко и се 

състоят главно от цер и благун, както и от съобщества на цер, често примесени с келяв габър. 

В района се срещат вторични съобщества от драка, хрищел и някои други преходно-

средиземноморски видове. На места са се запазили мезофитни гори от дръжкоцветен дъб, 

полски бряст и полски ясен, както и халофитни формации. Покрай река Тунджа са се 

съхранили най-големите за вътрешността на страната гори от лонгозен тип, съставени главно 

от ясен, бряст, мекиш, тополи, върби и много видове увивни растения. 

Основен елемент от растителната покривка в разглеждания район има коренната 

растителност и в по-малка степен от формации на производна растителност, възникнала 

вторично на мястото на първични горски ценози. 

Плана ще се реализира в имоти с идентификатори 02734.41.40, 02734.41.41, 

02734.46.14, 02734.46.17, 02734.46.18, 02734.46.26 и 02734.46.31 по плана на с. Баня, общ. 

Нова Загора, обл. Сливен. 

 Имотите са собственост на Възложителя: 

 

• ПИ с идентификатор 02734.41.40 

Площ: 115415 кв. м 

Трайно предназначение на територията: Земеделска 

Начин на трайно ползване: Изоставена нива 

Вид собственост: частна; „АИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД Категория на земята: 

Девета 

Поливност: Неполивна 
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• ПИ с идентификатор 02734.41.41 

Площ: 17297 кв. м 

Трайно предназначение на територията: Земеделска 

Начин на трайно ползване: Изоставена нива 

Вид собственост: частна; „АИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД Категория на земята: 

Девета 

Поливност: Неполивна 

• ПИ с идентификатор 02734.46.14 

Площ: 210707 кв. м 

Трайно предназначение на територията: Земеделска 

Начин на трайно ползване: Изоставена нива 

Вид собственост: частна; „АИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД 

Категория на земята: Девета 

Поливност: Неполивна 

• ПИ с идентификатор 02734.46.17 

Площ: 45250 кв. м 

Трайно предназначение на територията: Земеделска 

Начин на трайно ползване: Изоставена нива 

Вид собственост: частна; „АИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД 

Категория на земята: Девета 

Поливност: Неполивна 

• ПИ с идентификатор 02734.46.18 

Площ: 81437 кв. м 

Трайно предназначение на територията: Земеделска 

Начин на трайно ползване: Изоставена нива 

Вид собственост: частна; „АИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД 

Категория на земята: Девета 

Поливност: Неполивна 

• ПИ с идентификатор 02734.46.26 

Площ: 97726 кв. м 

Трайно предназначение на територията: Земеделска 

Начин на трайно ползване: Изоставена нива 

Вид собственост: частна; „АИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД 

Категория на земята: Девета 

Поливност: Неполивна 

• ПИ с идентификатор 02734.46.31 

Площ: 55030 кв. м 

Трайно предназначение на територията: Земеделска 

Начин на трайно ползване: Изоставена нива 

Вид собственост: частна; „АИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД 

Категория на земята: Девета 

Поливност: Неполивна 

Общата площ на имотите, попадащи в териториалния обхват на ИОУПО, е 622,862 

дка и представлява неполивна земеделска земя - „изоставени ниви”. 

Обекта е разположен на около 2 км от северозападно от регулационните граници на 

село Баня, и на север от воното огледало на язовир „Жребчево”. 

 Имотите предмет на плана граничи с различни по начин на трайно ползване (НТП) 

имоти: „горски ведомствен път”, „пасище, мера”, „дере”, „изоставена нива” и „друг вид 

дървопроизводителна гора”;  

При извършената библиографска справка, не бяха открити литературни 

данни за локализирани и известни находища на редки и защитени от Закона за 
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биологичното разнообразие, растителни видове, на територията, на която се 

предвижда да се реализира инвестиционното предложение. Такива не се установиха и 

при проведените теренни проучвания на площадката (все пак трябва да се отбележи, 

че обследването бе извършено извън периода на  активна вегетация).  

Във фитоценологичен аспект, разглежданата площадка може да се причисли към 

ксеротермните тревни съобщества, като в пониженията (деретата до площадката) се формира 

зона с храстова и дървесна растителност. В граничещото с площадката влажно дере се е 

развила формация на келявия габър (Carpinus orientalis) в която единично се срещат цер 

(Quercus cerris), мъждрян (Fraxinus ornus), дива ябълка (Malus silvestris), дива круша (Pyrus 

piraster) и др. 

 В част от площадката тревното съобщество преминава в храстово, с 

преобладаващи в него  предимно драка (Pliurus spina christi), глог (Crataegus 

monogyna), дрян (Cornus mas), обикновенна шипка (Rosa canina), къпина (Rubus 

idaeus), като рядко се срещат и космат дъб (Quercus pubescence) и полски клен (Acer 

campestre).  

В тревната растителност, доминират предимно представители на сем. Житни 

(Poaceae), като основни средообразуватели могат да се посочат: черната садина (Chrysopogon 

gryllus),  луковична ливадина (Poa bulbosa)  и обикновения сенокос (Cynosurus cristatus). 

Други растителни видове определени при огледа са: ливадна метлица (Poa 

prastensis), овча власатка (Festuca oviniformis), ливадна власатка (Festuca prastensis), eжова 

главица (Dactylis glomerata), коприва (Urtica Dioica), метличина (Centaurea jacea), едролистен 

живовляк (Plantago major L.), цикория (Cichorium intybus L.), обикновена овсига (Bromus 

commutatus), острица (Carex caryophillea), лечебно глухарче (Taraxacum off.), овчарска 

торбичка (Capsella bursa-pastoris), лопен (Verbascum phoeniceum), здравец (Geranium 

columbinum), челебитка (Nigella damascena), млечка (Euphorbia apios), секирче (Lathyrus 

digitatus), космат опопанакс (Opopanax hispidum) и др.  

На изследваната площадка, сред храстовата ценоза на драката се срещат 

поединично или на малки групички – цер (Quercus cerris), мъждрян (Fraxinus ornus), келяв 

габър (Carpinus orientalis), трънка (Crataegus monongyna), къпина (Rubus idaeus). 

Защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево“ е обявена за опазване на дивите 

птици и техните местообитания. В стандартния формуляр на ЗЗ, няма включени природни 

местообитания, предмет на опазване. Въпреки това е направена и оценка за въздействие върху 

евентуални природни местообитания, които са изън границит на ЗЗ.  

Съгласно Информационна система за защитените зони от екологичната мрежа 

Натура 2000 на страницата на МОСВ на площадката, няма наличие на природни 

местообитания предмет на опазване в ЗЗ. Най-близкото картирано природно местообитание от 

дървесно-горска растителност е 91МО „Балкано-панонски церово-горунови гори“. Същото се 

намира на около 250 метра на югозапад и на около 800 метра на северозапад от площадката на 

плана. Настоящия план по никакъв начин не засяга горско-дървесна растителност и няма да 

засегне и увреди части от най-близко разположеното природно местообитание, предмет на 

опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.  

 Като видов състав, част от изследваната площадка се доближава до видовете 

характерни за хабитат с код 6510 „Низинни сенокосни ливади“. Разгледана обаче по-детайлно, 

изследваната фитоценоза представлява различен тип съобщество и само отчасти притежава 

характеристиките на защитения хабитат. Това природно местообитание е включено в предмета 

на опазване на защитена зона BG0000192 „Река Тунджа-1” за опазване на природните 

местообитания и двата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-317/31.03.2021 г. на МОСВ 

(ДВ бр.51/18.06.2021 г.), която се намира на около 2,500 км на изток от настоящия план. Плана 
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по никакъв начин не засяга и не отнема площи от ЗЗ BG0000192 „Река Тунджа-1”.  

Най-близкото картирано местообитание с код 6510 „Низинни сенокосни ливади“ се 

намира на около 10,000 км на запад по поречието на р.Тунджа, покрай гр. Николаево, общ. 

Николаево и на около 25,000 км на югоизток, пак по поречието на р.Тунджа покрай с. 

Мечкарево, общ. Сливен. Настоящия план по никакъв начин не засяга картираното природно 

местообитание и няма да засегне и увреди части от него. 

В ЗЗ „Река Тунджа-1” местообитание 6510 е представено по крайречните тераси върху 

средно мощни, умерено влажни почви. Подпочвената основа са крайречни наноси. 

Съобществата се отличават с богат видов състав и достатъчен брой типични за 

местообитанието видове. Полигоните се намират под сенокосен режим и умерена паша след 

коситбата. Част от тях, обаче, не се окосяват ежегодно в резултат на което имат частично 

нарушена структура. Болшинството полигони имат стабилен вид и добра перспектива за 

устойчивост. Общата площ на метообитанието в границите на ЗЗ BG0000192 „Река Тунджа-1” 

е  425,77 ха.  

 

5.1.2. Преки въздействия 

Преките въздействия от реализацията на инвестиционните предложения се 

проявяват и по време на строителството на обекта и през експлоатационната фаза. Те се 

изразяват в следното: 

 Унищожаване на местообитания 

Това въздействие ще бъде причинено основно по време на строителството, при 

извършване на строителни работи за изграждането на обекта и при изграждане на инженерната 

инфраструктура. При тези дейности върху част от площта ще се унищожи повърхностния 

почвен слой, който е местообитание за някои безгръбначни, влечуги и дребни гризачи. 

Унищожението е свързано преди всичко с изпълнението на различните изкопи и насипи при 

подготовка  на   строителните работи. Заедно с унищожаването на почвения слой и 

нарушаването на генетичните хоризонти по профила се унищожават още растителността и в 

голямата си част  почвената флора и фауна. 

След приключване на строителството ще се извърши частично възстановяване на 

засегнатата площ. 

Предвид, че става дума за частни имоти, тяхното евнтуално ограждане ще възпрепятства 

достъпа на някои животински видове до местообитанията, т.е. също води до отнемане на 

територия. 

 Въздействията могат да се приемат за незначителни, поради което не се налага  

планирането на компенсиращи мерки. Предложени са смекчаващи мерки, които да намалят 

възможно най-много въздействието. 

 Фрагментация и влошаване качествата на местообитанията 

Към увреждането на местообитанията може да се причисли риска от замърсяване с 

битови и строителни отпадъци, както и утъпкването по време на строителството. 

Нерегламентираното депониране на отпадъците генерирани при строителството и 

експлоатацията на обектите, може да влоши качеството на съседните природни територии. За 

ограничаване на този риск е необходимо стриктно да се спазват разпоредбите на Закона за 

управление на отпадъците и съответните подзаконови нормативни актове и да се изготви 

програма за управление на отпадъците на обектите. В конкретния случай въздействието от 

утъпкване на площадката е минимален, тъй-като видовете в пасището са устойчиви на това 

влияние. При извършване на подходяща рекултивация това въздействие ще бъде премахнато. 



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „АИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД, град Сливен 

  

Доклад за Оценка за степента на въздействие на ПЛАН за „Изменение на Общ устройствен план на община 

Нова Загора и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа, находяща се в имоти с 

идентификатор 02734.41.40, 02734.41.41, 02734.46.14, 02734.46.17, 02734.46.18, 02734.46.26 и 02734.46.31 по 

плана на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен” 

20 

Рискът от фрагментация в контекста на територията на защитената зона може да се 

приеме за незначителен и се определя  от  това, че план ще се реализира върху сравнително 

площ, която е извън ЗЗ, при което не възниква елемент на накъсване и още по-малко на 

изолиране на хабитати. Съществуващата дървесна и храстова растителност в съседните дерета 

няма да бъде засегната от реализацията на плана, и може да се разглежда като локален 

микробиокоридор.  Освен това разглежданата площадка е разположена на територия, върху 

която от дълго време има антпогенно влияние – туризъм, риболов, интензивно земеделие, 

паша. Това дава основание разглежданият участък да се разглежда по-скоро като потенциално, 

отколкото като действащо местообитание на някои от консервационно значимите видове в 

защитените зони.   

 Емисии на химически  замърсители в средата 

Няма да се образуват или заустват отпадъчни или др. води или замърсители от обекта. 

 Косвени въздействия 

 Безпокойство и прогонване на видове 

Това въздействие ще се прояви и по време на строителството и в периода на 

експлоатацията на обекта. Ще бъде предизвикано от прекомерните нива на шум в и 

непосредствено около обекта, както и от човешкото присъствие. Въздействието ще бъде по-

значително през строителната фаза, поради по-широкият спектър от човешки дейности, 

включващи и работа на тежка механизация. Предполага се че през функционалният период, 

въздействието на този фактор върху видовете ще намалее, но за част от видовете повишеното 

присъствие на хора през всички сезони, ще доведе до дълготрайно и постоянно въздействие, 

като ефекта му ще зависи от екологичната пластичност на видовете, както и тяхното сезонно 

поведение. 

 Инвазия на синантропни видове 

Това въздействие в най-голяма степен ще се прояви в периода на експлоатация на 

обекта и е следствие от промяна в ландшафта, респективно неговата урбанизация. Човешкото 

присъствие  най-често е свързано с появата на кучета, котки, плъхове, сойки, сокерици и други 

синантропни видове. Богатите хранителни ресурси, включително хранителни отпадъци 

допринасят за техния голям брой в близост до центрове на застрояване. Животните използват 

урбанизираните територии, като ядра и бързо се разпростират навътре в заобикалящите ги 

природни зони. По този начин се създават предпоставки за възникване на взаимоотношения на 

конкуренция и хищничество между синантропните и дивите видове. Това заедно със 

засиленото човешко присъствие, допринася за избягването на тези райони от дивите животни. 

 Пожари  

Пожарите са съществен елемент, оказващ отрицателно въздействие върху 

биоразнообразието, особено върху растителността и популациите от  бавно подвижните 

видове, особено херпетофауната.  

Реализацията на плана  определено е свързана с повишаване на  риска от възникване на 

пожари в района. Поради това пожарообезопасяването на обекта трябва да се разглежда като 

един от главните приоритети. За ограничаване на риска от възникване на пожари се 

препоръчва обектите да бъдат снабдени с подходящи противопожарни срества, които да бъдат 

поддържани в изправност. Също така трябва да се поставят предупредителни табели 

акцентиращи вниманието на туристите върху тази опасност. 

5.1.3. Описание и анализ  на въздействието на плана върху типовете природни 

местообитания предмет на опазване  в защитените зони. 
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В стандартния формуляр на ЗЗ, няма включени природни местообитания, предмет на 

опазване. Въпреки това е направена и оценка за въздействие върху евентуални природни 

местообитания, които са изън границит на ЗЗ.  

Съгласно Информационна система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 

2000 на страницата на МОСВ на площадката, няма наличие на природни местообитания 

предмет на опазване в ЗЗ. Най-близкото картирано природно местообитание от дървесно-

горска растителност е 91МО „Балкано-панонски церово-горунови гори“. Същото се намира на 

около 250 метра на югозапад и на около 800 метра на северозапад от площадката на плана. 

Настоящия план по никакъв начин не засяга горско-дървесна растителност и няма да 

засегне и увреди части от най-близко разположеното природно местообитание, предмет 

на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.  

Като видов състав, част от изследваната площадка се доближава до видовете характерни 

за хабитат с код 6510 „Низинни сенокосни ливади“. Разгледана обаче по-детайлно, 

изследваната фитоценоза представлява различен тип съобщество и само отчасти притежава 

характеристиките на защитения хабитат. Това природно местообитание е включено в предмета 

на опазване на защитена зона BG0000192 „Река Тунджа-1” за опазване на природните 

местообитания и двата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-317/31.03.2021 г. на МОСВ 

(ДВ бр.51/18.06.2021 г.), която се намира на около 2,500 км на изток от настоящия план. Плана 

по никакъв начин не засяга и не отнема площи от ЗЗ BG0000192 „Река Тунджа-1”.  

Най-близкото картирано местообитание с код 6510 „Низинни сенокосни ливади“ се 

намира на около 10,000 км на запад по поречието на р.Тунджа, покрай гр. Николаево, общ. 

Николаево и на около 25,000 км на югоизток, пак по поречието на р.Тунджа покрай с. 

Мечкарево, общ. Сливен. Настоящия план по никакъв начин не засяга картираното 

природно местообитание и няма да засегне и увреди части от него. Местообитание 6510 

„Низинни сенокосни ливади“ е типчно и с отлична представителност в ЗЗ BG0000192 „Река 

Тунджа-1”, както по отношение на относителната заемана площ, така и в контекста на 

природна стойност. Цялостната оценка на хабитата е „А”, което сочи сбор от отлични 

показатели. Плана няма да окаже значително отрицателно въздействие върху този тип 

опазвано природно местообитание. 

5.1.4. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на плана върху 

защитените животински  видове предмет  на опазване в защитената зона 

 

ПТИЦИ 

 

А196 Белобуза рибарка (Chlidonias hybridа) – Видът обитава застояли водоеми обрасли с 

плаваща водна растителност. Отбелязан е като рядък за зоната, респективно с незначителна 

представителност спрямо националната популация.  Тъй като обектът не обхваща самата река 

(водното течение и бреговете), реализацията му не засяга основния хабитат на вида.  

 Възможни въздействия върху вида – Безпокойство  

Степен на въздействие: нулево до незначително.  

А031 Бял щъркел (Ciconia ciconia L.) – Видът гнезди в населени места, включително с. Баня 

и някои околни села. Тъй като обектът не обхваща самата река (водното течение и бреговете), 

реализацията му не засяга хранителни местообитания на вида. Върху територията на 

инвестиционното предложение (върху стълбове от електропровода) не е установено гнездене 

на белият щъркел. 

 Възможни въздействия върху вида – Безпокойство 
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Степен на въздействие: незначително.  

А030 Черен щъркел (Ciconia nigra) – Видът се среща като мигрант. В стандартния формуляр 

са отбелязани две размножаващи се двойки за цялата зона. Черният щъркел обитава равнинни 

и полупланински широколистни гори, проломи, ждрела, язовири, оризища и рибарници с 

богата растителност. Гнезди предимно върху дървета за разлика от белият щъркел. С 

изключение на фактора безпокойство не се очакват други негативни влияния в резултат 

експлоатацията на обекта. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство,  

Степен на въздействие: незначително. 

А321 Беловрата мухоловка (Ficedula albicollis) – Видът обитава широколистни гори, 

паркове и градини. Отбелязан е като рядък за зоната, респективно с незначителна 

представителност спрямо националната популация.  На площадката почти липсва дървесна 

растителност, а по съществуващата такава не бяха открити гнезда на вида.  

 Възможни въздействия върху вида – Безпокойство  

Степен на въздействие: нулево до незначително.  

А060 Белоока потапница (Athya nyroca) – Видът обитава типични влажни зони и се среща 

ежегодно през по-голямата част от годината. Рядко са отбелязвани зимуващи у нас птици. 

Няма данни за гнездене на потапницата по поречието на Тунджа. Локалитетите на вида са 

основно по река Дунав, Черноморското крайбрежие, река Марица и някои вътрешни водоеми 

– язовири, рибарници и др. Отбелязан е като рядък за зоната, респективно с незначителна 

представителност спрямо националната популация.  Тъй като обектът не обхваща самата река 

(водното течение и бреговете), реализацията му не засяга основния хабитат на вида.   

 Възможни въздействия върху вида – Безпокойство  

Степен на въздействие: нулево до незначително.  

А403 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) – Обитава скалисти терени, сухи открити 

пространства, рядко и широколистни гори. Гнезди по отвесни скали и земни брегове. Ловува 

предимно дребни гризачи. Върху територията на инвестиционното предложение няма 

подходящи условия за гнездене на вида. Площадката на ИП може да се разглежда като част от 

хранителната база на вида в зоната, но с пренебрежимо малко значение, поради твърде 

ограничения хранителен потенциал, както и поради близостта до населено място. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство, отнемане на хранителни биотопи; 

Степен на въздействие: нулево до незначително.  
 

А075 Белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla) – Рядък вид. Обитава крайбрежните зони 

на морета, реки и езера, богати на риба и с високи дървета по бреговете. През есенно-зимния 

период се среща и в изкуствени водоеми – язовири, рибарници, утайници и др. Тъй-като 

разглежданата площадка се намира на значително разстояние от коритото на реката и на нея 

няма подходяща дървесна растителност, не се очаква реализацията на ИП да повлияе 

негативно върху популацията на вида. С изключение на фактора безпокойство не се очакват 

други негативни влияния в резултат осъществяването на ИП. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство 

Степен на въздействие: нулево до незначително.  
 

А151 Бойник (Philomachus pugnax) – Рядък вид. При миграции се среща в крайбрежните зони 

на морета, реки и езера. В хранителната му база влизат водни и сухоземни насекоми и техни 
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ларви. Тъй-като разглежданата площадка се намира на значително разстояние от коритото на 

реката, не се очаква реализацията на ИП да повлияе негативно върху популацията на вида. С 

изключение на фактора безпокойство не се очакват други негативни влияния в резултат 

осъществяването на ИП. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство 

 Степен на въздействие: нулево до незначително.  

А215 Бухал (Bubo bubo) – Най-едрата совова птица, която се среща в България. Обитава 

проломи, дефилета, карстови и вулканични скали. Гнезди предимно в скални ниши в близост 

до открити пространства. В близост до площадката няма подходящи условия за гнездене на 

вида, поради което не се очаква реализацията на ИП да повлияе негативно върху популацията 

на вида, която се оценява на две двойки птици. Като се вземе под внимание и факта че е нощно 

активен хищник, със сравнително обширна ловна територия, въздействието което ще окаже 

ИП върху него може да се оцени като незначително. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство 

Степен на въздействие: незначително.  

А097 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) – Мигриращ вид, който обитава открити 

пространства, агроландшафти, пасища, поляни, ливади с разпръснати по тях дървета. За 

защитената зона е оценено, че в нея обитава не повече от 2% от националната популация на 

вечерната ветрушка. Определена е като неизолирана популация. При огледа не бяха открити 

гнезда на вида на самата площадка и в граничещото с нея гористо дере.  Все пак разглежданата 

площ на инвестиционното предложение би могла да се счита като част от хранителния биотоп  

и представлява потенциално местообитание на вида в района. Условно може да се приеме че 

се отнемат незначителни площи от  подходящите за този вид местообитания.  

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство, отнемане на местообитание и хранителни 

биотопи; 

Степен на въздействие: незначително.  

А021 Голям воден бик (Botaurus stellaris) – Видът се среща рядко в определени гнездови 

находища. Обитава поединично блата, езера, речни разливи и устия на реки обрасли с гъста 

растителност. През зимата се среща и по влажни ливади около незамръзващи водоеми. Тъй 

като обектът не обхваща самата река (водното течение и бреговете), реализацията му не 

засяга хранителни местообитания на вида. С изключение на фактора безпокойство не се 

очакват други негативни влияния в резултат изграждането и експлоатацията на обекта. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство  

Степен на въздействие: нулево до незначително.  

А022 Малък воден бик (Ixobrychus minutus (L.)) – Видът се среща като мигрант и през 

зимния сезон. Обитава различни по големина водоеми с гъста блатна растителност. Тъй като 

обектът не обхваща самата река (водното течение и бреговете), реализацията му не засяга 

хранителни местообитания на вида. С изключение на фактора безпокойство не се очакват 

други негативни влияния в резултат изграждането и експлоатацията на обекта. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство,  

Степен на въздействие: нулево до незначително.  

А154 Голяма бекасина (Galinago galinago) – При миграции се среща край блата, мочурища и 

разливи на реки. В хранителната му база влизат водни и сухоземни насекоми и техни ларви. 

Тъй-като разглежданата площадка се намира на значително разстояние от коритото на реката, 

не се очаква реализацията на ИП да повлияе негативно върху популацията на вида.  
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Възможни въздействия върху вида – Няма 

Степен на въздействие: нулево.  

А027 Голяма бяла чапла (Egreta alba (L.)) – Видът се среща като мигрант и през зимния 

сезон. С изключение на фактора безпокойство не се очакват други негативни влияния в 

резултат реализацията на ИП. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство,  

Степен на въздействие: нулево до незначително.  

А026 Малка бяла чапла (Egretta garzetta (L.)) – Видът се среща като мигрант и през зимния 

сезон. Тъй като обектът не обхваща самата река (водното течение и бреговата растителност), 

реализацията му не засяга хранителни местообитания на вида. С изключение на фактора 

безпокойство не се очакват други негативни влияния в резултат изграждането и 

експлоатацията на обекта. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство,  

Степен на въздействие: нулево до незначително.  

А246 Горска чучулига (Lullula arborea) – Широко разпространен, типичен горски вид. 

Обитава широколистни и смесени гори. Върху територията на инвестиционното предложение 

няма подходящи условия за гнездене на вида. Площадката на ИП може да се разглежда като 

част от хранителната база на вида в зоната, но с пренебрежимо малко значение, поради твърде 

малката големина на площтта засегната от ИП. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство, отнемане на хранителни биотопи; 

Степен на въздействие: нулево до незначително.  

А379 Градинска овесарка (Emberiza hortulana) - Видът гнезди и се размножава в открити 

участъци с дървета и храсти, както и агроландшафти, но като цяло избягва близостта на 

населените места. Разглежданата площ на инвестиционното предложение би могла да се счита 

като част от хранителния биотоп и представлява потенциално местообитание на вида в района. 

Условно може да се приеме че се отнемат незначителни площи от  подходящите за този вид 

местообитания.  

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство, отнемане на местообитание и хранителни 

биотопи; 

Степен на въздействие: незначително.  

А024 Гривеста чапла (Ardeola ralloides) – Видът се среща като мигрант и през зимния сезон. 

Тъй като обектът не обхваща самата река (водното течение и бреговата растителност), 

реализацията му не засяга хранителни биотопи на вида. С изключение на фактора 

безпокойство не се очакват други негативни влияния в резултат изграждането и 

експлоатацията на обекта. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство,  

Степен на въздействие: нулево до незначително.  

А229 Земеродно рибарче (Alcedo atthis (L.)) – Видът гнезди на пясъчни откоси. 

Разглежданата територия не предлага подходящи условия за формиране на негови колонии, 

поради сравнително равнинният релеф на бреговете в близост до разглежданият участък.   

Възможни въздействия върху вида – няма 

Степен на въздействие: нулево.  
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А224 Козодой (Caprimulgus europaeus) - Видът обитава основно гори. Не бяха установени 

гнезда в участъка и няма подходящи условия за гнездене в разглежданата територия.  

Възможни въздействия върху вида – Няма 

Степен на въздействие: нулево.  

 

А131 Кокилобегач (Himantopus himantopus) – Рядък прелетен вид, срещащ се в определени 

гнездови находища. Обитава блата, езера, с различна соленост. Тъй като обектът не обхваща 

самата река (водното течение и бреговете), реализацията му не засяга местообитания на вида. 

Възможни въздействия върху вида – Няма  

Степен на въздействие: нулево 

А402 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes (Severtzow)) – много рядък вероятен гнездещ вид 

в района и в тази част на реката). Не бяха установени гнезда в участъка и няма подходящи 

условия за гнездене в разглежданата територия.  

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство, отнемане на хранителни биотопи; 

Степен на въздействие: незначително.  
 

А176 Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus) – Рядък вид, който обитава морски 

крайбрежия и прилежащите им водоеми. Вероятността да се срещне в близост до оценяваната 

площадка е минимална. 

Възможни въздействия върху вида – Няма  

Степен на въздействие: нулево  

А166 Малък горски водобегач (Tringa glareola) – Видът се среща като мигрант. Обитава 

влажни ливади, водоеми, оризища, залети разредени гори. Гнезди предимно по земята, но 

също и по дървета, в стари гнезда на дроздове, вранови и гълъбови птици. Върху територията 

на инвестиционното предложение и в близките съседни площи не е установено гнездене. 

Площадката на ИП притежава характеристиките на местообитание на вида. В НАТУРА 2000 

формуляра на зоната е отбелязан като наличен, т.е. няма сигурни данни дали реално се среща в 

нея. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство, отнемане на местообитание; 

Степен на въздействие: незначително.   

А393 Малък корморан (Halietor pygmeus (Pall.)) – Видът се среща като мигрант, като 

долината на река Тунджа се смята за един от значимите райони за популацията на вида. В 

конкретния обследван участък на реката не бяха открити гнездовища на малкия корморан. 

Тъй-като разглежданата площадка се намира на значително разстояние от коритото на реката и 

на нея няма подходяща дървесна растителност, не се очаква реализацията на ИП да повлияе 

негативно върху популацията на вида. С изключение на фактора безпокойство не се очакват 

други негативни влияния в резултат осъществяването на ИП. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство,  

Степен на въздействие: незначително. 

А089 Малък креслив орел (Aquila pomarina) – Обитава широколистни и смесени гори в 

близост до речни долини, пасища, поляни, ливади. Гнезди по дървета, по периферията на 

горите. Върху територията на инвестиционното предложение няма подходящи условия за 

гнездене на вида. Площадката на ИП може да се разглежда като част от хранителният биотоп 

на вида в зоната, но с пренебрежимо малко значение, поради твърде малката големина на 

площтта засегната от ИП. 
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Възможни въздействия върху вида – Безпокойство, отнемане на хранителни биотопи; 

Степен на въздействие: незначително. 

 

А068 Малък нирец (Mergus albellus) – Рядък зимуващ у нас вид, който обитава предимно 

морски крайбрежия и прилежащите им водоеми. Вероятността да се срещне в близост до 

оценяваната площадка е минимална. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство  

Степен на въздействие: нулево до незначително 

А092 Малък орел (Hieraaetus pennatus) – Обитава високостъблени широколистни и смесени 

гори в равнините и планините. Гнезди по дървета, по-рядко по скали. Заселва се в близост до 

колонии на лалугери, които са част от хранителната му база. Върху територията на 

инвестиционното предложение няма подходящи условия за гнездене на вида. Площадката на 

ИП може да се разглежда като част от хранителната база на вида в зоната, но с пренебрежимо 

малко значение, поради твърде малката големина на площтта засегната от ИП, както и поради 

близостта до населено място. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство, отнемане на хранителни биотопи; 

Степен на въздействие: незначително.  

А098 Малък сокол (Falco columbarius) – Обитава открити пространства с единични дървета, 

залесителни пояси, крайбрежни насаждения, “оазисни” гори. Гнезди по отвесни скали и земни 

брегове, като понякога използва гнезда на други птици (най-често вранови). Ловува предимно 

птици, много рядко дребни гризачи. Върху територията на инвестиционното предложение 

няма подходящи условия за гнездене на вида. Площадката на ИП може да се разглежда като 

част от хранителната база на вида в зоната, но с пренебрежимо малко значение, поради твърде 

малката големина на площтта засегната от ИП, както и поради близостта до населено място. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство, отнемане на хранителни биотопи; 

Степен на въздействие: незначително.  

А023 Нощна чапла (Nyctocorax nycticorax (L.)) – Видът се среща като мигрант и през зимния 

сезон. Тъй като обектът не обхваща самата река (водното течение и бреговете), реализацията 

му не засяга хранителни местообитания на вида. Върху територията на инвестиционното 

предложение не е установено гнездене и няма условия подходящи за вида. С изключение на 

фактора безпокойство не се очакват други негативни влияния в резултат изграждането и 

експлоатацията на обекта. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство  

Степен на въздействие: незначително.  

А080 Орел змияр (Circaetus gallicus) – Обитава различни ландшафти, предпочита места 

където горските участъци граничат с пустеещи земи, пасища, ливади, голи склонове. Гнезди 

по дървета, по-рядко по храсти или скали. Върху територията на инвестиционното 

предложение няма подходящи условия за гнездене на вида. Площадката на ИП може да се 

разглежда като част от хранителния биотоп на вида в зоната, но с пренебрежимо малко 

значение, поради твърде малката големина на площтта засегната от ИП, както и поради 

близостта до населено място. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство, отнемане на хранителни биотопи; 

Степен на въздействие: незначително.  
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А094 Орел рибар (Pandion haliaetus) – Обитава разнообразни влажни зони богати на риба. 

Гнезди по дървета. Върху територията на инвестиционното предложение няма подходящи 

условия за гнездене на вида. Площадката на ИП не може да се разглежда като част от 

хранителния биотоп на вида в зоната. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство 

Степен на въздействие: нулево до незначително.  

А072 Осояд (Pernis apivorus) – Видът обитава основно гори, а при миграции и открити 

пространства. Не бяха установени гнезда в участъка и няма подходящи условия за гнездене в 

разглежданата територия.  

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство, отнемане на хранителни биотопи; 

Степен на въздействие: незначително.  

А038 Поен лебед (Cignus cignus) – Видът се среща като мигрант през зимата. В стандартния 

формуляр са отбелязани 6 индивида за цялата зона. Пойният лебед обитава различни водоеми 

и обширни блокове със зимни посеви и фуражни култури. С изключение на фактора 

безпокойство не се очакват други негативни влияния в резултат експлоатацията на обекта. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство  

Степен на въздействие: незначително.  

А255 Полска бъбрица (Anthus campestris) – Видът е прелетен, като се среща тук през 

пролетно летния период. Обитава пасища, ливади и ниви. В стандартния формуляр е отбелязан 

като наличен за зоната. Разглежданата площ на инвестиционното предложение би могла да се 

счита като част от хранителния биотоп  и представлява потенциално местообитание на вида в 

района. Условно може да се приеме че се отнемат незначителни площи от  подходящите за 

този вид местообитания.  

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство, отнемане на местообитание и хранителни 

биотопи; 

Степен на въздействие: незначително.  

А082 Полски блатар (Circus cyaneus) – Видът се среща като мигрант и през eсенно-зимния 

период. Обитава водоеми обрасли с гъста растителност. Върху територията на 

инвестиционното предложение не е установено гнездене. Тъй като видът ловува над открити 

територии, площта на ИП би могла да се разглежда като част от хранителната база.  

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство, отнемане на хранителни биотопи; 

Степен на въздействие: незначително. 

А081 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) – Видът се среща като мигрант и през eсенно-

зимния период. Обитава водоеми обрасли с гъста растителност. Гнезди в тръстикови масиви, в 

храсти и сред високи треви. Върху територията на инвестиционното предложение не е 

установено гнездене. Тъй като видът ловува над открити територии, площта на ИП би могла да 

се разглежда като част от хранителната база. Условно може да се приеме че се отнемат 

незначителни площи от  подходящите за този вид местообитания.  

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство, отнемане на хранителни биотопи; 

Степен на въздействие: незначително.  

А193 Речна рибарка (Sterna hirundo) – Рядък вид, който се среща като мигрант. Обитава 

разнообразни влажни зони. Гнезди предимно по земята, но също и по дървета. Върху 

територията на инвестиционното предложение и в близките съседни площи не е установено 
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гнездене. Площадката на ИП не притежава характеристиките на местообитание на вида. В 

НАТУРА 2000 формуляра на зоната е отбелязан като наличен. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство 

Степен на въздействие: незначително.   

А029 Ръждива чапла (Ardea purpurea (L.)) – Рядък вид който се среща като мигрант и през 

зимния сезон. Обитава блата, езера, разливи на реки и влажни гори. Тъй като обектът не 

обхваща самата река (водното течение и бреговете), реализацията му не засяга хранителни 

местообитания на вида. Върху територията на инвестиционното предложение не е установено 

гнездене и няма условия подходящи за вида. 

Възможни въздействия върху вида – Няма  

Степен на въздействие: нулево.  

А429 Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus (Ehr.)) - Сирийският пъстър кълвач 

гнезди закрито – в кухини (хралупи) в стъблата на едроразмерни дървета, по които 

преобладаващо търси и храната си. Разглежданата площадка не би могла да бъде разглеждана 

като хабитат на сирийския кълвач. 

Възможни въздействия върху вида – Няма 

Степен на въздействие: незначително.  

А234 Сив кълвач (Picus canus) – И този вид подобно на предишния гнезди закрито – в 

кухини на едроразмерни дървета, по които преобладаващо търси и храната си. Разглежданата 

площадка не би могла да бъде разглеждана като хабитат на сивия кълвач. 

Възможни въздействия върху вида – Няма 

Степен на въздействие: незначително.  

А238 Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) – Като предходният вид, обитава 

равнинни гори. Разглежданата площадка не би могла да бъде разглеждана като хабитат на 

този вид. 

Възможни въздействия върху вида – Няма 

Степен на въздействие: незначително.  

А236 Черен кълвач (Dryocopus martius) - Видът обитава широколистни и иглолистни гори 

предимно в планинските райони на страната.  Гнезди на закрито – в кухини (хралупи) в 

стъблени части на вече едроразмерни дървета, по които преобладаващо търси и храната си. 

Разглежданата площадка не би могла да бъде разглеждана като част от хранителната база на 

вида в района, тъй-като той избягва урбанизирани територии.  

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство, отнемане на хранителни биотопи; 

Степен на въздействие: незначително.  

А231 Синявица (Coracias garrulus) – Видът обитава широколистни гори и открити сухи 

места. Гнезди в хралупи и по-рядко в отвесни земни брегове. Разглежданата площадка не би 

могла да бъде разглеждана като хабитат на вида. 

Възможни въздействия върху вида – Няма 

Степен на въздействие: нулево.  

А073 Черна каня (Milvus milvus Boddaert) – Гнездещ вид в района. Животът на тази птица е 

по принцип свързан с водата и тя рядко се отдалечава много от водните басейни. Гнезди в 

короната на някое подходящо голямо дърво, на средата на височината му, в близост до вода. 
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Често окупира гнезда на чапли и се включва в колонии на дуги видове. Не бяха установени 

гнезда в участъка и няма подходящи условия за гнездене в разглежданата територия. Все пак 

разглежданата територия може да се разглежда като част от хранителния биотоп на вида. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство, отнемане на хранителни биотопи; 

Степен на въздействие: незначително.  

А338 Червеногърба сврачка (Lanius collurio L.) – Този вид гнезди по ниска дървесна и 

храстова растителност в открити територии или в первази и проредени участъци на гори, в 

населени места, в т. ч. и във вътрешността им. В България видът е многоброен и се среща от 

морското равнище до твърде големи надморски височини, като през гнездовия период е 

регистриран на н. в. над 1600 m. Върху площта на ИП не бяха регистрирани следи от гнездене 

на вида. Площта на обекта би могла да се разглежда като част от хранителната база на вида в 

района, а храсталачните обраствания в съседство биха могли да предоставят подходящо място 

за гнездене на този вид сврачка. Вземайки под внимание известната екологична пластичност 

на вида по отношение на човешкото присъствие, не може да се очаква, че реализацията на ИП 

ще окаже значително негативно влияние върху местната популация на вида. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство, отнемане на хранителни биотопи; 

Степен на въздействие: незначително.  

А339 Черночела сврачка (Lanius minor) – Видът обитава открити пространства, храстови 

съобщества, овощни градини, но като цяло избягва близостта на населените места. 

Разглежданата площ на инвестиционното предложение би могла да се счита евентуално като 

някаква, но пренебрежимо малка част от хранителната база на вида в района. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство, отнемане на хранителни биотопи; 

Степен на въздействие: незначително.  

А339 Турилик (Burhinus oedicnemus) – Видът обитава открити сухи местности и пустеещи 

земи. Разглежданата площ на инвестиционното предложение би могла да се счита за 

потенциален хабитат на вида в района, макар той да е наблюдаван в по-източните части на 

поречието на река Тунджа. Условно може да се приеме че се отнемат около 0,119% от  

подходящите за този вид местообитания.  

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство, отнемане на местообитания; 

Степен на въздействие: незначително.  

А197 Черна рибарка (Chlidonias niger) – Рядък вид, който се среща като мигрант. Обитава 

разнообразни влажни зони. Образува смесени или самостоятелни колонии. Върху територията 

на инвестиционното предложение и в близките съседни площи не е установено гнездене. 

Площадката на ИП не притежава характеристиките на местообитание на вида. В НАТУРА 

2000 формуляра на зоната е отбелязан като наличен. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство 

Степен на въздействие: незначително.   

А002 Черногуш гмуркач (Gavia arctica) – Скитащ вид, който се среща като мигрант през 

зимата. Обитава черноморското крайбрежие и много рядко се среща по вътрешните водоеми. 

Образува смесени или самостоятелни колонии. Върху територията на инвестиционното 

предложение и в близките съседни площи не е установено гнездене. Площадката на ИП не 

притежава характеристиките на местообитание на вида. В НАТУРА 2000 формуляра на зоната 

е отбелязан като наличен. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство,  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „АИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД, град Сливен 

  

Доклад за Оценка за степента на въздействие на ПЛАН за „Изменение на Общ устройствен план на община 

Нова Загора и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа, находяща се в имоти с 

идентификатор 02734.41.40, 02734.41.41, 02734.46.14, 02734.46.17, 02734.46.18, 02734.46.26 и 02734.46.31 по 

плана на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен” 

31 

Степен на въздействие: незначително.   

А307 Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) – Прелетен вид. Обитава храсталаци, гори, 

речни брегове, живи плетове и равнини. Видът е с висока екологична пластичност по 

отношение на местообитанията. Не се очаква ИП да повлияе сериозно върху местната 

популация на коприварчето. Площадката на ИП притежава характеристиките на 

местообитание на вида. 

Възможни въздействия върху вида – Безпокойство, отнемане на местообитания; 

Степен на въздействие: незначително.   

 

БОЗАЙНИЦИ 

Очакваните въздействия от реализацията на ИП ще се проявят по-осезателно при 

дребните бозайници. Едрите животни, както и прилепите обитават големи индивидуални 

(групови) територии, поради което сравнително малката обща площ на обекта е без 

практическо значение за тяхното изхранване и размножаване.  

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) – рядък вид, който се среща предимно в 

ниските части на страната. Свързан е с карстови райони, типичен пещерен обитател.  Районът 

на ИП не е местообитание на вида. Реализирането на предложението няма да повлияе на 

местообитанието или популацията на вида в ЗЗ. 

Възможни въздействия върху вида – няма  

Степен на въздействие: нулево. 

1303 Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) – пещерен вид, свързан преди всичко с 

богати на растителност карстови райони, разредени гори, паркове, храсталаци, среща се и в 

населени места. Районът на ИП не е местообитание на вида. Като се вземе под внимание, 

високата екологична пластичност на вида по отношение на обитаването на урбанизирани 

територии, реализирането на ИП няма да повлияе негативно върху популацията на вида в ЗЗ. 

Възможни въздействия върху вида – няма. 

Степен на въздействие: незначително. 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) – видът се среща в цялата страна без 

най-високите й части (рядко над 1600 м н. в.). Обитава редки гори, храсталаци, открити места 

в близост до карстови разкрития и скални венци, а също и водни басейни. Районът на ИП може 

да се разглежда като част от хранителния биотоп на вида. Реализирането на ИП няма да 

повлияе значително върху популацията на вида в ЗЗ. 

Възможни въздействия върху вида – отнемане на хранителни биотопи. 

Степен на въздействие: незначително. 

1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) - видът се среща в цялата страна, рядко над 

1000 м н. в. Обитава гористи карстови райони в близост до вода. Районът на ИП не е 

местообитание на вида. Реализирането на предложението няма да повлияе на местообитанието 

или популацията на вида в ЗЗ. 

Възможни въздействия върху вида – няма  

Степен на въздействие: нулево. 

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) – видът се среща в ниските части на 

страната. Обитава богати на растителност, по-рядко безлесни карстови райони. Районът на ИП 

не е местообитание на вида. Осъществяването на ИП няма да повлияе значително върху 

местообитанията или популацията на вида в защитената зона. 
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Възможни въздействия върху вида – няма   

Степен на въздействие: нулево. 

1307 Остроух нощник (Myotis blythii ) - видът се среща в цялата страна предимно в ниските й 

части. Обитава редки гори, храсталаци, открити места в близост до карстови разкрития и 

скални венци, паркове, градове, избягва открити степни пространства. Районът на ИП не е 

потенциално местообитание на вида, но може да се разглежда като част от хранителния му 

биотоп. Реализирането на инвестиционните предложения няма да повлияе върху 

местообитания или популацията на вида в защитената зона. 

Възможни въздействия върху вида – отнемане на хранителни биотопи.  

Степен на въздействие: нулево до незначително. 

 

1308  Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) – рядък вид, обитаващ предимно горски 

ландшафти в планинските и полупланински райони. През зимата обитава пещери, а през 

лятото – хралупести дървета и изоставени постройки. Районът на ИП не е потенциално 

местообитание на вида. Реализирането на инвестиционните предложения няма да повлияе 

върху местообитания или популацията на вида в защитената зона. 

Възможни въздействия върху вида – няма 

Степен на въздействие: нулево. 

 

1310  Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii ) – Обитава пещерите в ниските части на 

страната, предимно в карстови райони. Районът на ИП не е потенциално местообитание на 

вида. Реализирането на инвестиционното предложение няма да повлияе върху местообитания 

или популацията на вида в защитената зона. 

Възможни въздействия върху вида – няма  

Степен на въздействие: нулево. 

 

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) - Обитава пещерите в ниските части на страната 

(до 400 м н.в.), предимно в карстови райони. Няма данни за подходящи пещерни образувания в 

близост до разглежданият район. Площадката на ИП не е потенциално местообитание на вида. 

Реализирането на инвестиционното предложение няма да повлияе върху местообитания или 

популацията на вида в защитената зона. 

Възможни въздействия върху вида – няма  

Степен на въздействие: нулево. 

 

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) - видът се среща в цялата страна, рядко над 

1000 м н. в. Обитава гористи карстови райони в близост до вода. Районът на ИП не е 

местообитание на вида. Реализирането на предложението няма да повлияе на местообитанието 

или популацията на вида в ЗЗ. 

Възможни въздействия върху вида – няма  

Степен на въздействие: нулево. 

1323 Дългоух (бехщайнов) нощник (Myotis bechsteinii) – видът обитава главно влажни 

широколистни гори и паркове. Районът на ИП не е потенциално местообитание на вида но 

може да се разглежда като част от хранителния му биотоп. Реализирането на инвестиционните 

предложения няма да повлияе върху местообитания или популацията на вида в защитената 

зона. 
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Възможни въздействия върху вида – отнемане на хранителни биотопи.  

Степен на въздействие: нулево до незначително. 

1324 Голям нощник (Myotis myotis) – видът се среща в карстовите райони в цялата страна – 

един от най-често срещаните пещерни видове. Обитава разредени гори, паркове и ливади. 

Районът на ИП не е потенциално местообитание на вида. Реализирането на предложението 

няма да повлияе на местообитанието или популацията на вида в ЗЗ. 

Възможни въздействия върху вида – няма  

Степен на въздействие: нулево. 

1352 * Европейски вълк (Canis lupus) – Видът е приспособен към широк спектър от 

местообитания, но определено предпочита горски ландшафти и се придържа към места 

труднодостъпни за човека. Предвид близостта до населено место, автомобилен път, и 

сравнително интензивната антропогенна дейност в района, не може да се очаква видът да се 

обитава разглежданият участък. През последните години няма сведения за регистриране на 

индивиди в района на инвестиционното предложение. 

1335 Лалугер (Spermophilus citellus). – видът обитава сухи степи, ливади, пасища. Макар при 

теренните проучвания да не бяха установени следи от пребиваването на вида на площадката на 

плана, тя притежава до известна степен характеристиките на потенциално негово 

местообитание, а именно части от (имоти с идентификатори 02734.46.14 и 02734.46.17). 

В тази връзка е направена оценка за най-близко разположената ЗЗ BG0000192 „Река 

Тунджа-1” за опазване на природните местообитания и двата флора и фауна, където в 

предмета на опазване попадат и местообитания на лалугера. 

В резултат на данните от направения индуктивен модел общата площ на потенциалните 

местообитания за целевия вид е както следва: оптимални местообитания – 2074,9 ха и 

субоптимални местообитания – 6725,4 ха. 

По този параметър природозащитното състояние на Европейския лалугер е 

благоприятно. 

Отнемат се потенциални местообитания на вида, извън границата на защитената зона. 

Не се засягат ефективно заети местообитания на вида. Най-близко разположените 

ефективно заети местообитания на вида са на около 5 км на север, южно от поречието на р. 

Блягорница, землище на с. Оризари, общ. Твърдица. 

Възможни въздействия върху вида  

Въздействия 
Параметри 

Популация Обща площ местообитания. 

Унищожаване или 

увреждане на 

местообитания 

Малко вероятно въздействие. 

Дълготрайно. Отрицателно. 
Отнемане на потенциалните 

местообитания на вида извън 

границата на защитената зона. 

Не се засягат ефективно заети 

местообитания на вида. 
Дълготрайно. Отрицателно. 

Смъртност на индивиди  

 

Малко вероятно въздействие. 
Отрицателно. 

Няма вероятност от въздействия. 

Безпокойство Вероятно въздействие. 

Дълготрайно. Този тип 

въздействие ще се прояви, през 
цялата фаза на експлоатацията на 

ИП. Отрицателно. 

Малко вероятно въздействие. 

Индиректно може да доведе до 

прогонване на отделни 
микропопулации от техните 

местообитания, респективно до 

намаляване на общата площ на 
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местната популация. 

Прекъсване на 

биокоридори 

Малко вероятно въздействие. 
Дълготрайно. Отрицателно. 

Вероятно въздействие.  

 

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna) – Изключително рядък вид. Пъстрият пор обитава 

предимно открити територии – степи, пасища и поливни обработваеми площи, рядко 

храсталаци и редки гори и още по рядко запустели постройки. Активен е вечер, по-рядко 

денем. Обикновено живее в дупки на други гризачи. Храни се с гризачи, земноводни, гущери, 

птици и техните яйца. Обикновено живее на укрепени и равни пясъчни райони. Живее 

поединично. Не е установен на разглежданата територия, но тя има характеристиките на 

подходящ за вида хабитат. До известна степен площадката на плана има характеристиките на 

потенциално негово местообитание, а именно части от (имоти с идентификатори 02734.46.14 и 

02734.46.17). 

В тази връзка е направена оценка за най-близко разположената ЗЗ BG0000192 „Река 

Тунджа-1” за опазване на природните местообитания и двата флора и фауна, където в 

предмета на опазване попадат и местообитания на лалугера. 

Площта на потенциалните местообитания на пъстрия пор на територията на ЗЗ 

BG0000192 „Река Тунджа-1”, изчислена въз основа на данни по изготвения модел, възлиза на 

6116,6 хектара, т.е. приблизително 61 км². Подходящите местообитания представляват 

приблизително 64 % от общата площ на зоната и са равномерно разположени по нейната 

дължина. Преобладаващата част от площта им е заета от пасища с богата хранителна база и 

представляват оптимални местообитания за целевия вид. 

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно. 

Според изготвения въз основа на регистрациите на целевия вид модел на ефективно 

заетите местообитания, тяхната площ възлиза на приблизително 4020 хектара, или 40 км². 

Предвид благоприятните условия в ЗЗ BG0000192 „Река Тунджа-1” и наличните данни за 

присъствие на вида на територията й считаме, че предполагаемата площ на ефективно заетите 

местообитания се доближава до реалната или е леко занижена. От това следва, че минимум 66 

% от площта на потенциалните местообитания са ефективно заети от целевия вид, което ни 

дава основание да приемем природозащитното състояние по този параметър за благоприятно. 

Отнемат се потенциални местообитания на вида, извън границата на защитената зона. 

Не се засягат ефективно заети местообитания на вида. Най-близко разположените 

ефективно заети местообитания на вида са на около 5 км на север, южно от поречието на р. 

Блягорница, землище на с. Оризари, общ. Твърдица. 

Възможни въздействия върху вида – няма  

Въздействия 
Параметри 

Популация Обща площ местообитания. 

Унищожаване или 

увреждане на 

местообитания 

Малко вероятно въздействие. 

Дълготрайно. Отрицателно. 
Отнемане на потенциалните 

местообитания на вида извън 

границата на защитената зона. 

Не се засягат ефективно заети 

местообитания на вида. 
Дълготрайно. Отрицателно. 

Смъртност на индивиди  

 

Малко вероятно въздействие. 
Отрицателно. 

Няма вероятност от въздействия. 

Безпокойство Малко вероятно въздействие. 

Дълготрайно. Отрицателно. 

Малко вероятно въздействие. 

Индиректно може да доведе до 
прогонване на отделни 
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микропопулации от техните 
местообитания, респективно до 

намаляване на общата площ на 

местната популация. 

Прекъсване на 

биокоридори 

Малко вероятно въздействие. 
Дълготрайно. Отрицателно. 

Малко вероятно въздействие.  

 

1355 Видра (Lutra lutra) – видът се среща почти из цялата страна. Обитава различни водоеми, 

като предпочита такива, обрасли с гъста крайбрежна растителност или трудно достъпни 

скалисти брегове. Разглежданата площадка на инвестиционното предложение не представлява 

местообитание на вида и се намира на значително разстояние от коритото на река Тунджа. 

Реализирането на предложението не засяга местообитание на видрата в защитената зона. 

Индиректно по-честото човешко присъствие в района би могло да засили фактора 

безпокойство върху отделни индивиди, част от местната популация на вида. 

Възможни въздействия върху вида – безпокойство  

Степен на въздействие: нулево до незначително.  

 

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ 

1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina) – Червенокоремнатa бумка не е установена 

в разглежданата територия. Въпреки, че зимува на сушата, през активния си период (топлата 

част от годината) видът обитава различни водоеми, както с течащи, така и със стоящи води – 

реки, блата, канали, корита на чешми и дори малки локви, като много рядко се отдалечава от 

водата на повече от 0,5-0,6 (max 1,0) m. На територията на инвестиционното предложение и в 

непосредствена близост до него не съществуват водни площи, респективно няма подходящи 

условия за съществуването на вида. 

Възможни въздействия върху вида – няма  

Степен на въздействие: нулево.  

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) – Видът обитава блата, мочури, 

язовири, напоителни канали, езера в пясъчни кариери, разливи, средните и долните течения на 

реките. Среща се и в полусолени бракични водоеми покрай морския бряг. Особено висока е 

числеността й в рибарници и микроязовири обрасли с папур, тръстика и дзука. Блатната 

костенурка е силно привързан към водата вид. Храни се почти само във водата. Дневно 

активен вид, който прекарва почти цялото време във водата или като се пече на слънце на 

брега или върху паднали във водата дървета, купчини от мъртва водна растителност и отделни 

камъни. На разглежданата територията няма подходящи убежища и тя не може да се 

разглежда като местообитание на вида, поради което не се очаква влияние. Специфичните 

екологични особености на разглеждания участък, изключват възможността за неговата поява. 

Възможни въздействия върху вида – няма  

Степен на въздействие: нулево.  

1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) – Видът обитава открити местности с тревна 

растителност, редки храсти и нискостеблени гори. Най-висока е плътността на популациите в 

окрайнините на широколистни гори, в разредени дъбови гори и в полустепни пространства с 

рядка храстова растителност. Среща се и по крайбрежни пясъчни дюни в близост до 

широколистни гори. Костенурката е дневен вид, който бележи най-висока активност през 

пролетта. В сравнение с шипоопашатата костенурка е значително по-мобилен вид и извършва 

по-дълги миграции. По време на летните горещини мигрира от откритите, сухи и припечни 
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терени към по-влажни места (долове, крайречни горски и храстови формации). Храни се 

предимно с тревисти растения (различни сложноцветни и бобови, но и много други), по-рядко 

с окапали плодове (джанки, круши и др.).  

Разглежданата площадка до голяма степен притежава характеристиките на потенциално 

местообитание на вида, но не и ефективно заето. 

Възможни въздействия върху вида  

 

Въздействия 
Параметри 

Популация Обща площ местообитания. 

Унищожаване или 

увреждане на 

местообитания 

Малко вероятно въздействие. 
Дълготрайно. Отрицателно. 

Отнемане на потенциалните 

местообитания на вида извън 

границата на защитената зона. 

Не се засягат ефективно заети 

местообитания на вида. 
Дълготрайно. Отрицателно. 

Смъртност на индивиди  

 

Вероятно въздействие. 

Отрицателно. 

Няма вероятност от въздействия. 

Безпокойство Малко вероятно въздействие. 

Видът е сравнително резистентен 

на безпокойство. Дълготрайно. 
Отрицателно. 

Малко вероятно въздействие. 

Индиректно може да доведе до 

прогонване на отделни индивиди 
от техните местообитания, 

респективно до намаляване на 

общата площ на местната 

популация. 

Прекъсване на 

биокоридори 

Малко вероятно въздействие. 

Дълготрайно. Отрицателно. 

Малко вероятно въздействие.  

 

1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) - Видът обитава 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. Дневен вид. През пролетта и есента 

е активен почти целодневно, а през най-горещите месеци само сутрин и привечер. Храни се 

предимно с тревисти растения (главно бобови, сложноцветни и розоцветни), по-рядко с 

окапали плодове (черници, джанки и др.). Понякога с растителната храна поглъща и дребни 

безгръбначни животни (червеи, мекотели и др.). 

Разглежданата площадка до голяма степен притежава характеристиките на потенциално 

местообитание на вида, но не и ефективно заето. 

Възможни въздействия върху вида   

Въздействия 
Параметри 

Популация Обща площ местообитания. 

Унищожаване или 

увреждане на 

местообитания 

Малко вероятно въздействие. 
Дълготрайно. Отрицателно. 

Отнемане на потенциалните 

местообитания на вида извън 

границата на защитената зона. 

Не се засягат ефективно заети 

местообитания на вида. 
Дълготрайно. Отрицателно. 

Смъртност на индивиди  

 

Вероятно въздействие. 

Отрицателно. 

Няма вероятност от въздействия. 

Безпокойство Малко вероятно въздействие. Малко вероятно въздействие. 
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Видът е сравнително резистентен 
на безпокойство. Дълготрайно. 

Отрицателно. 

Индиректно може да доведе до 
прогонване на отделни индивиди 

от техните местообитания, 

респективно до намаляване на 

общата площ на местната 
популация. 

Прекъсване на 

биокоридори 

Малко вероятно въздействие. 

Дълготрайно. Отрицателно. 

Малко вероятно въздействие.  

 

1279 Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata (Lacйpѓde, 1789) – Видът обитава сухи и каменисти 

терени, с добре развит микрорелеф, обрасли с разредени гори и храсталаци. Дневно активен 

вид, който се храни с птици, яйца, гризачи и земеровки. Ловува на повърхността, в хралупи 

или в дупки на гризачи. Много добре се катери по дървета. Според литературни данни 

/Определител на земноводните и влечугите в България. София 2007, Зелени Балкани/, 

популацията на ивичестия смок е локализирана в южната част на Струмската долина и няма 

достоверни данни за присъствието на този вид в разглежданата зона. 

 

 

Все пак площадката на инвестиционното 

предложение притежава 

характеристиките на потенциално 

местообитание на ивичестия смок. 

Единствено в този аспект би могло да се 

приеме, че реализацията на ИП би довела 

до намаляване на площта на 

подходящите за този вид хабитати. 

 

1171 Голям южен гребенест тритон (Triturus karelinii) – Видът не е установен на 

разглежданата територията и няма подходящи убежища или местообитания на вида, поради 

което не се очаква влияние. Специфичните екологични особености на разглеждания участък, 

изключват възможността за неговата поява. Индиректно при залпово замърсяването на река 

Тунджа и яз. Жребчево с отпадни води или др. замърсителиот обекта на ИП, би могло да 

доведе до влошаване на качеството на местообитанието на вида. Такива не се очакват да се 

формират от ИП. 

Възможни въздействия върху вида – няма  

Степен на въздействие: нулево до незначително.  

 

РИБИ 

1137 Маришка мряна (Barbus plebejus) – Видът се среща в река Тунджа и някои от основните 

й притоци. Тъй-като инвестиционното предложение не засяга водни площи, не се очаква 

неговата реализация да окаже неблагоприятно въздействие върху популацията на вида. 

Възможни въздействия върху вида – няма  

Степен на въздействие: нулево.  
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1137 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) – Видът се среща в река Тунджа и 

някои от основните й притоци. Тъй-като инвестиционното предложение не засяга водни 

площи, не се очаква неговата реализация да окаже неблагоприятно въздействие върху 

популацията на вида. 

Възможни въздействия върху вида – няма  

Степен на въздействие: нулево.  

 

БЕЗГРЪБНАЧНИ 

1032 Бисерна мида (Unio crassus) – Видът обитава песъчливо-тинестите дъна на много наши 

реки и техните притоци. Територията на разглежданото предложение не граничи с река – 

място където може да се среща вида. На разглежданата територията няма подходящи 

местообитания на вида, поради което не се очаква влияние. Специфичните екологични 

особености на разглеждания участък, изключват възможността за неговата поява. 

Възможни въздействия върху вида – няма  

Степен на въздействие: нулево. 

1093 Ручеен рак  (Austropotamobius torrentium) – Видът обитава реки, бреговете на които са 

заети от дървесна растителност. Територията на разглежданото предложение не граничи с река 

– място където може да се среща вида. На разглежданата територията няма подходящи 

местообитания на вида, поради което не се очаква влияние. Специфичните екологични 

особености на разглеждания участък, изключват възможността за неговата поява. 

Възможни въздействия върху вида – няма  

Степен на въздействие: нулево. 

4045 Ценагрион (Coenagrion ornatum) – Рядък лимнофилен вид водно конче, който се 

придържа към постоянните водоеми, където обикновено обитава ларвата му. В разглеждания 

случай реализацията на ИП няма да въздейства отрицателно върху разпространението му.  

Възможни въздействия върху вида – няма  

Степен на въздействие: нулево. 

1037 Зеленогръдо цигулче /офиогомфус/ (Ophiogomphus cecilia) – Също както и 

предходният вид, офиогомфуса обитава постоянни водоеми, където се развиват неговите 

ларваи. В разглеждания случай реализацията на ИП няма да въздейства отрицателно върху 

популацията или местообитанието на вида. 

Възможни въздействия върху вида – няма  

Степен на въздействие: нулево. 

1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) – Жизненият цикъл на вида е свързан със стари 

дъбови дървета, където се развива ларвата му. В района на площадката почти липсват дървета, 

а преобладаващата дървесна растителност в граничещото с площадката влажно дере е 

храстова – келяв габър, в която дъбови дървета растат единично, следователно територията на 

инвестиционното предложение не може да се разглежда като типичен за вида хабитат и 

местната популация на вида няма да бъде засегната от реализацията на ИП. 

Възможни въздействия върху вида – няма  

Степен на въздействие: нулево. 
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1083 Бръмбар рогач – (Lucanus cervus) – Жизненият цикъл на вида е свързан със стари 

дъбови гори. Женската снася яйцата си в стари дъбови пънове. Ларвите се хранят с 

полуизгнила дървесина. Територията на инвестиционното предложение не може да се 

разглежда като типичен за вида хабитат и местната популация на вида няма да бъде засегната 

от реализацията на ИП. 

Възможни въздействия върху вида – няма  

Степен на въздействие: нулево. 

 

1089 Буков сечко (Morimus funereus) – свързан  е основно с буковите гори. Ларвата се развива 

в мъртвата дървесина в буковите дървета. В района на проучване няма такива местообитания и 

видът е малко вероятно да бъде наблюдаван. 

Възможни въздействия върху вида – няма  

Степен на въздействие: нулево. 

  

1087 Алпийска розалиа (Rosalia alpina) – рядък вид, обитаващ предимно стари букови 

масиви с надморска височина 500 – 1000 м. Ларвата е изключително свързана с тези гори, 

поради което видът не се среща в изследвания район. 

Възможни въздействия върху вида – няма  

Степен на въздействие: нулево.  

 

От изложеното до тук се може да се направи извода, че реализацията на плана, няма да 

засегне сериозно популациите на зщитените в ЗЗ бозайници, влечуги, земноводни, риби и 

безгръбначни. По отношение на орнитофауната, въздействието върху водолюбивите птици ще 

бъде незначително, основно безпокоене вследствие на човешкото присъствие, но то ще бъде с 

нисък интензитет. За останалите видове в много малка степен ще се отнемат хранителни 

биотопи, които обаче в настоящият си вид не са особено качествени, поради значителната 

човешка намеса в района на площадката.  

 

При тази обстановка не съществуват основания, на базата на които да се твърди, 

че при реализиране и експлоатацията на обекта ще бъдат нанесени непоправими щети 

на фауната в този район на защитената зона, тъй като те няма да доведат до 

унищожаване на ключови ефективно заети местообитанията, респективно до изчез-

ването на редки и застрашени от изчезване видове. 

 

5.2 Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение 

върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции 

и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, 

обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, 

хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на реализацията, 

така и при експлоатацията на инвестиционното предложение  

 Загуба на местообитания  

Не се очаква загуба на природни местообитания. 

  Съгласно Информационна система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 

2000 на страницата на МОСВ на площадката, няма наличие на природни местообитания 
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предмет на опазване в ЗЗ. Най-близкото картирано природно местообитание от дървесно-

горска растителност е 91МО „Балкано-панонски церово-горунови гори“. Същото се намира на 

около 250 метра на югозапад и на около 800 метра на северозапад от площадката на плана. 

Настоящия план по никакъв начин не засяга горско-дървесна растителност и няма да 

засегне и увреди части от най-близко разположеното природно местообитание, предмет 

на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.  

  Като видов състав, част от изследваната площадка се доближава до видовете 

характерни за хабитат с код 6510 „Низинни сенокосни ливади“. Разгледана обаче по-детайлно, 

изследваната фитоценоза представлява различен тип съобщество и само отчасти притежава 

характеристиките на защитения хабитат. Това природно местообитание е включено в предмета 

на опазване на защитена зона BG0000192 „Река Тунджа-1” за опазване на природните 

местообитания и двата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-317/31.03.2021 г. на МОСВ 

(ДВ бр.51/18.06.2021 г.), която се намира на около 2,500 км на изток от настоящия план. 

Плана по никакъв начин не засяга и не отнема площи от ЗЗ BG0000192 „Река Тунджа-1”.  

  Най-близкото картирано местообитание с код 6510 „Низинни сенокосни ливади“ се 

намира на около 10,000 км на запад по поречието на р.Тунджа, покрай гр. Николаево, общ. 

Николаево и на около 25,000 км на югоизток, пак по поречието на р.Тунджа покрай с. 

Мечкарево, общ. Сливен. Настоящия план по никакъв начин не засяга картираното 

природно местообитание и няма да засегне и увреди части от него.  

  От реализацията на плана ще бъдат засегнати и  потенциални местообитания, които са 

характерни за някои от видовете бозайници предмет на опазване в защитената зона. В най-

голяма степен това се отнася за лалугера и пъстрият пор. Не се засягат ефективно заети 

местообитания на тези видове. Най-близко разположените ефективно заети местообитания 

на вида са на около 5 км на север, южно от поречието на р. Блягорница, землище на с. 

Оризари, общ. Твърдица. За три от видовете прилепи описани като срещащи се в защитена 

зона BG0000192 „Река Тунджа-1” – голям подковонос, дългоух и остроух нощник 

реализацията на плана ще доведе до намаляване на техните хранителни биотопи в рамките на 

зоната. За част от тези видове реализацията на инвестиционните предложения няма да бъде 

лимитиращ фактор по отношение на местообитанията, тъй-като те могат да населяват и 

урбанизирани територии – остроухият нощник.   

Въздействието върху местообитанията на тези видове при осъществяването 

на плана ще бъде незначително. 

  По отношение на орнитофауната, реализацията на плана няма да засегне 

водолюбивите птици, тъй-като площадката не засяга водната площ от яз. Жребчево, както и 

коритото на река Тунджа и няма пряк достъп до нея. Храсталачните влажни дерета граничещи 

с площадката може да изпълнява ролята на своеобразна буферна зона между обекта язовира и 

реката. От друга страна за някои от видовете птици, терена на плана представлява 

потенциално местообитание – червеногърба сврачка, турилик, полска бъбрица, градинска 

овесарка, или е част от техните хранителни биотопи – черна каня, черночела сврачка, полски 

блатар, вечерна ветрушка, тръстиков блатар. В този случай може да се приеме, че 

застрояването на площадката на плана ще доведе до загуба на потенциално местообитание, 

респективно хранителни биотопи в рамките на незначителна част от подходящите такива в 

зоната. Това обаче донякъде ще се компенсира от площите които ще останат незастроени на 

обекта със запазени природни характеристики, което от една страна ще предостави условия за 

обитаване на част от споменатите видове, а от друга ще предостави условия за развитие и на 

насекоми, гризачи и др., които от своя страна са част от хранителната база на птиците. 

  По отношение на ихтиофауната, инвестиционното предложение няма да окаже пряко 

въздействие, тъй-като площадката е разположена сравнително далеч от река Река Тунджа и по 
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близко до язовир Жребчево.  

  От защитените безграбначни, представителите на насекомите – алпийска розалия 

(Rosalia alpina), буков сечко (Myrimus funereus), обикновен сечко (Cerambix cerdo), еленов 

рогач (Lucanus cervus) не са характерни за района на площадката на плана, тъй като ларвите на 

първите два вида се развиват в мъртва букова дървесина, а вторите два са характерни за зоната 

на дъба. Посочените защитени видове водни кончета обитават биотопи свързани с водоеми. 

По тази причина техни местообитания не се засягат. 

 Фрагментация  

Поради площите предвидени за застрояване, които са извън границите на ЗЗ,  извън 

територии на ефективно заети местообитания на видове, незасягащи природни местообитания, 

голямата близост със съществуваща пътна инфраструктура и разполагането в участък, в 

близост с голям изкуствен водоем – язовир Жребчево, както и близостта до населено място (с. 

Баня), не може да се очаква че реализацията на план ще доведе до съществена 

ферагментация на  защитената зона. 

 Безпокойство на видовете  

Очаква се повишаване на безпокойството за част от видовете в Натура зоната. Това 

в известна степен има отношение към намаляване на биокоридорните функции на зоната, но 

конкретно за разглеждания терен, това не представлява съществен риск, тъй-като той е 

разположен в периферен, участък в близост до защитена зона BG0000192 – “Река Тунджа 1” 

и защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево“ . 

 Нарушаване на видовия състав  

Вероятността от нарушаване на видовия състав, е свързана основно с инвазия на 

синантропни и рудерални видове, които са по-устойчиви на антропогенен натиск. В резултат 

от необмислено извършена рекултивация и озеленяване има опасност територията да бъде 

заета от агресивни инвазивни видове. Все пак тази вероятност е малка, тъй-като биотопа има 

специфични абиотични характеристики, които не позволяват развитието на нехарактерни за 

тези условия видове. За пълното елиминиране на този риск се предлага като смекчаваща мярка 

- озеленяването на обектите да се извърши изключително само с местни видове.  

 Химически промени  

Не се очакват значими химични промени в резултат от реализацията на 

инвестиционното намерение. Основна потенциална причина за това въздействие би било 

създаването на нерегламентирани сметища около обекта в резултат от недобросъвестно 

ползване, или инцидентно изпускане на непречистени или недобре пречистени отпадъчни 

води. При спазване на изискванията на нормативната уредба по отношение на управлението на 

отпадъците и водите, няма да настъпят рискове за биоразнообразието в разглежданият район, в 

резултат от химическо замърсяване. 

 Хидроложки промени  

Не се очакват значими хидроложки промени в резултат от реализацията на 

инвестиционното намерение. Характера на плана непредполага такива. 

 Геоложки промени 

Геоложките промени са незначителни, тъй като се предвижда единствено изкопни 

дейности за конструкцията за соларните панели и за подземно полагане на ел.кабели. Няма да 

се изгражда ново обслужващо шосе, тъй като до обекта има съществуващи пътища.  
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VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ, ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, 

НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА ИМ НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА В 

РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ 

 

За  ограничаване на въздействието върху целите, местообитанията и видовете 

предмет на опазване в близко разположените защитени зони BG0002052 „Язовир 

Жребчево“ и BG0000192 “Река Тунджа 1” се препоръчват следните смекчаващи мерки: 

 

№ Мярка за смекчаване на 

негативното въздействие 

За кое природно 

местообитание/вид се 

отнася мярката 

 

За смекчаване на кое 

негативно въздействие 

се отнася мярката 

Пространствено 

местоположение, 

където мярката 

да се прилага 

1 По време на реализирането на 

плана да не бъдат засягани 

части от терена, оставащи 

извън определените за целта 

площи 

Видове и техни 

местообитания предмет 

на опазване 

Унищожаване/увреждане 

на местообитания 

Унищожаване/смъртност 

на видове 

Съседни 

територии 

попадащи в ЗЗ 

2 Площите извън тези 

предвидени за застрояване, да 

бъдат запазени в сегашното си 

състояние, като не се 

извършва разораване и др. 

дейности, нарушаващи 

характера на естествените 

растителни съобщества 

Местообитанията на 

всички целеви видове  

Унищожаване/увреждане 

на местообитания 

 

Цялата  

незастроена 

територия на 

плана  

3 Да не се извършва ограждане 

на обекта с масивни огради, а 

при евентуално ограждане, 

оградите да бъдат  с 

разстояние между отделните 

елементи и да са повдигнати 

от кота терен минумум 10 см. 

Представители на 

херпетофауната и някои 

дребни гризачи  

Фрагментация на 

местообитания 

Границите на 

обекта 

4 По време на реализирането на 

плана да не се допуска 

замърсяване с отпадъци или 

увреждане по друг начин на 

площи извън, предвидени за 

изграждане на обекта. 

Местообитанията на 

всички целеви видове 

Унищожаване/увреждане 

на местообитания 

 

Цялата  

незастроена 

територия на 

плана  

5 Движението на моторни 

превозни средства следва да се 

регламентира и контролира 

строго в рамките на 

съществуващите пътища. Да 

не се допуска движение на 

техника извън пътищата. 

Местообитанията на 
всички целеви видове 

Унищожаване/увреждане 
на местообитания 

Безпокойство/прогонване 

на видове 

Смъртност на индивиди 

Цялата  територия 
на плана и 

прилежащата 

пътна 

инфраструктура  
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ОЦЕНКА НА АЛТЕРНАТИВИТЕ 

 

VII. АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 

ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА 

 

7.1. Алтернативи за местоположение  

Предложеният за оценка Изменение на Общ устройствен план на община Нова 

Загора и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа, находяща се в 

имоти с идентификатор 02734.41.40, 02734.41.41, 02734.46.14, 02734.46.17, 02734.46.18, 

02734.46.26 и 02734.46.31 по плана на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, не предлага 

алтернативни варианти за местоположението, затова тази алтернатива не се разглежда. Както 

и предвид собствеността на земята, нейния настоящ характер и местоположение, наличните 

данни за слънчевата радиация, съществуващата възможност за присъединяване към 

националната електроразпределителна мрежа и други дадености, не се предлага в 

настоящия момент друга алтернатива.   

7.2. Алтернативи по отношение на строителните технологии  

Ще се използват най-съвременни строителни технологии. 

При реализацията на плана малка част от почвената покривка ще бъде отнета. 

Изкопаните земни маси ще се използват за обратно засипване. Всички временни подходи и 

временни площадки, ще бъдат рекултивирани и възстановени. По време на СМР ще се 

извършва разделно депониране на отнетия хумус от останалата земна маса, неговото 

съхраняване и последващо използване по предназначение. Характерът на плана, както и 

предвидените строителни дейности не предполага провокиране на ерозионни процеси. 

Въздействието върху почвите на етап строителство се определя като: локален в териториален 

обхват; незначителна степен на въздействие само за периода на строителството; без 

кумулативен ефект. Реализацията на плана ще доведе до частична, локална промяна на 

ландшафта в рамките на планираната територия. 

Дейностите са свързани с две фази на промени в ландшафта: 

Първата фаза ще бъде в процеса на строителството и ще се изразява с временно 

присъствие на строителна механизация за извършване на монтажните и изкопни работи за 

трасето на кабелната мрежа, което дава временно отражение върху общото състояние на 

ландшафта. По време на строителството се очаква малко вероятно (поради ограничените 

строителни дейности), отрицателно, кратковременно, незначително, въздействие, в резултат на 

съхранение на земни маси до полагането им в обратен насип. 

Втората фаза е свързана с експлоатацията на фотоволтаичната електроцентрала. Новите 

елементи на ландшафта ще бъдат фотоволтаични модули. Същите не са свързани с промени в 

релефа и няма да окажат влияние върху ландшафтнообразуващите фактори в района. Тази 

фаза е свързана с пряка и дълготрайна промяна в състоянието на околната среда и значителна 

визуална промяна на ландшафта. Конструкцията на фотоволтаичните модули ще се откроява 

като групови техногенни структури на фона на естествените природни дадености, без 

съществени промени в съществуващите пространствени структури и в известна степен ще 

възпроизвеждат урбанизирана среда. Въпреки, че не се очаква високо строителство, пейзажът 

ще бъде променен визуално. Ще настъпи промяна в традиционното ползване на земята. 
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Изпълнението на инвестиционния обект ще промени локално изгледните пространства 

главно на земеделските стопани, работещи в района. Габаритите на модулите, предвид тяхната 

не голяма височина, няма да затворят изгледни простраства към съседни територии.  

Прогнозната оценка на въздействие върху ладшафта е: териториален обхват на 

въздействието – локален; степен на въздействие - незначителна; продължителност и честота на 

въздействието – постоянно; кумулативен ефект – превръщане на земеделски ландшафт на 

района в техногенен. 

7.3. Алтернативи по отношение на отоплението  

Възможните начини на отопление за евентуално обслужващи временни 

постройки или фургони за персонала са на ток, твърдо, течно и газообразно гориво. 

Вариантът на отопление с електроенелгия, ще въздейства по-благоприятно в локален 

мащаб върху имисионния фон на района. По този начин ще отпадне и необходимостта от 

увеличаване на добива на дърва за огрев  в района, което може да се разглежда като 

индиректна компенсаторна мярка по отношение на горските хабитати. 

Липсата на централно газоснабдяване на територията на региона изключва 

възможността за избор на друга, по-добра и ефективна алтернатива за отопление, а именно 

с природен газ. 

Препоръчвам на възложителя отоплението да се осъществява с 

електроенергия. 

7.4. Алтернативи по отношение на водоснабдяването и пречистването на 

отпадните води 

Не се предвижда водоснабдяване на територията както и водовземане за питейни, 

промишлени и други нужди от повърхностни и подземни води и изграждане на нови 

съоръжения за водовземане. 

За питейно-битови нужди персоналът на обекта ще използва бутилирана вода. 

Предвидено е в имота да се монтира химическа тоалетна тип Eкotoi, която ще се 

обслужва от фирмата доставчик.  

7.5. Алтернативи по отношение на третиране на отпадъците  

Дейността на обекта не е свързана с генериране на промишлени отпадъци, 

създаващи проблеми по отношение на тяхното събиране, извозване и депониране. Не се 

генерират отпадъчни продукти с характер на опасни отпадъци. При изграждането на обекта 

ще се генерират незначителни количества строителни отпадъци, които ще се извозят на 

указано, от Кмета на Община Нова Загора, депо. 

При експлоатацията на обекта практически ще се генерират незначителни 

количества смесени битови отпадъци, които ще се събират разделно и ще се третират 

съгласно програмата за управление на отпадъците на община Нова Загора. 

В този аспект единствената допустима алтернатива е включването на обекта 

към системата за организирано събиране и извозване на отпадъците в община Нова 

Загора.  

7.6. Нулева алтернатива 

Нулевата алтернатива, т.е. неосъществяването на плана няма да предизвика 

неблагоприятно въздействие върху компонентите на околната среда в близко разположените 

защитени зони BG0002052 “Язовир Жребчево” и BG0000192 “Река Тунджа - 1”. Тя е 
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съвместима с целите и предмета на опазване на ЗЗ. Тук обаче е необходимо да се направи 

следното уточнение. Поради продължаващата тенденция към западане на екстензивното 

животновъдство в региона, респективно намаляване на пашата, в разглеждания тип хабитати 

започват да се осъществяват сукцесионни промени. На площадката на плана този процес вече 

се наблюдава и това се изразява в заемането на имотите на обекта от храсталаците на драката. 

Ако тези тенденции продължат през следващите няколко години, разглежданият хабитат ще се 

промени коренно и ще се превърне във формация от типа – Paliureta spinachristi, в съчетание с 

ксеротермни тревни формации (съответства на картируема единица 120 от Карта на 

растителността на България; Бондев 1991 г.). Обикновено тези храсталаци образуват плътно 

покритие на заеманите площи. По този начин тревната фитоценоза ще се смени с 

преобладаващо храстова, респективно ще се промени видовият състав както на 

растителността, така и на фауната обитаваща този участък. Следователно процеса на 

естествена сукцесия също ще промени съществуващия хабит 

 

VIII. КАРТЕН МАТЕРИАЛ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПРЯМО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА И НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

Приложени: 

 Картен материал на защитени зони BG0002052 “Язовир Жребчево” и BG0000192 

“Река Тунджа - 1”. 

 

ОЦЕНКА НА КОМПЕНСИРАЩИТЕ МЕРКИ 

 

IX. НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 33 ЗБР И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОНКРЕТНИ 

КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 34 ЗБР - КОГАТО ЗАКЛЮЧЕНИЕТО ПО Т. 9 Е, ЧЕ 

ПРЕДМЕТЪТ НА ОПАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЩЕ БЪДЕ 

ЗНАЧИТЕЛНО УВРЕДЕН ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПЛАНА, ПРОГРАМАТА И 

ПРОЕКТА ИЛИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЧЕ НЕ Е НАЛИЦЕ ДРУГО 

АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ 

 

 При изпълнение на нормативно заложените параметри за застрояване и при 

спазване на препоръките в настоящият доклад, въздействието от реализирането на 

„Изменение на Общ устройствен план на община Нова Загора и изработване на ПУП-

ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа, находяща се в имоти с идентификатор 

02734.41.40, 02734.41.41, 02734.46.14, 02734.46.17, 02734.46.18, 02734.46.26 и 

02734.46.31 по плана на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен”, върху защитена зона 

BG0002052 “Язовир Жребчево ще бъде незначително.  

Поради това не е необходимо да се разглеждат изключения по чл. 33 (1) от Закона за 

биологичното разнообразие и да се посочват компенсиращи мерки по чл. 34 от същия 

закон. 

 

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
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 Степен на въздействия върху типове природни местообитания - предмет на 

опазване на защитените зони.  

Настоящия план по никакъв начин не засяга картирани природни местообитания 

предмет на опазване в ЗЗ и няма да засегне и увреди части от тях.  

Не се очаква загуба на природни местообитания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Реализацията на плана няма да окаже значително 

отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, предмет на опазване в 

ЗЗ. 

 Степен на въздействия върху местообитания и популации на видовете - предмет 

на опазване на защитените зони. 

При реализация на плана ще бъдат засегнати местообитанията на следните видове 

предмет на опазване в най-близко разположената ЗЗ BG0000192 „Река Тунджа-1” за опазване 

на природните местообитания и двата флора: 

 

- Лалугер (Spermophilus citellus) 

- Пъстър пор (Vormela peregusna) 

 

Отнемат се потенциални местообитания на тези два вида, извън границата на 

защитената зона. Не се засягат ефективно заети местообитания на видовете. Най-близко 

разположените ефективно заети местообитания на вида са на около 5 км на север, южно от 

поречието на р. Блягорница, землище на с. Оризари, общ. Твърдица. 

Площадката на инвестиционното предложение обхваща потенциални местообитания но 

не и ефективно заети местообитания на тези видове. Няма да има реално фрагментиране и 

увревжане на техни популации и ключови елементи от техни местообитания. Не може да се 

очаква значително отрицатилно въздействие върху техните популации. При изпълнение на 

смекчаващите мерки, не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе 

до унищожаване на индивиди от опазваните в зоната консервационно значими видове, 

респективно няма да доведе до намаляване числеността на техните популации. 

 

- Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)  

- Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)  
Отнемат се потенциални местообитания на тези два вида, извън границата на 

защитената зона. Не се засягат ефективно заети местообитания на видовете. 

Площадката на инвестиционното предложение обхваща потенциални местообитания но 

не и ефективно заети местообитания на тези видове.  Няма да има реално фрагментиране и 

увревжане на техни популации и ключови елементи от техни местообитания. Не може да се 

очаква значително отрицатилно въздействие върху техните популации. При изпълнение на 

смекчаващите мерки, не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе 

до унищожаване на индивиди от опазваните в зоната консервационно значими видове, 

респективно няма да доведе до намаляване числеността на техните популации. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Реализацията на плана няма да окаже значително 

отрицателно въздействие върху местообитанията и популациите на целевите видове, 

предмет на опазване в ЗЗ. 
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 Кумулативен ефект.  

Съгласно предоставената от РИОСВ-Стара Загора информация, всички реализирани ИП 

са с площ от 106,470 дка от които реално попадащи в границите на защитена зона BG0002052 

"Язовир Жребчево" са с площ от 50,000 дка. При обща площ от 25 130,042 дка на защитена 

зона BG0002052 „Язовир Жребчево“, това прави 0,0198% от общата територия на зоната. Ако 

се приеме, че всички ИП ще се реализират върху площта на ЗЗ, включително и тези които са 

гранични с нея, то при осъществяването на ИП ще бъдат засегнати 0,0423%, при условие, че се 

елиминира 100% от площта на ИП. 

 

Ако към всички ИП предложения, добавим и настоящия план, който е с площ от 

622,862 дка, съвкупността от всички става 729,332 дка, което означава, че ще бъдат засегнати 

0,290 % от площта на ЗЗ. Въпреки, че по никакъв начин настоящия план не отнема 

площи от защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево“. 

Оценен на тази база, кумулативният ефект е под праговата стойност от 1 %, определен 

от Директива 92/43/ЕИО. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Кумулативният ефект от реализацията на плана няма да 

окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002052 „Язовир 

Жребчево“. 

 

 Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитените зони. 

Природозащитните цели на защитена BG0002052 „Язовир Жребчево“ са дефинирани 

по следният начин: 

1. Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

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

При реализация на плана по никакъв начин не засяга картирани природни 

местообитания предмет на опазване в ЗЗ и няма да засегне и увреди части от тях. 

2. Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

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

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

и условия на средата. 

При изграждането на обекта ще се промени в известна степен естественият облик на 

разглежданият участък. Това обаче ще засегне територия извън границата на защитената зона. 

Не се засягат ефективно заети местообитания на видовете. Предвидените дейности по 

рекултивация на нарушените площи, както и предложените смекчаващи мерки свързани с 

управлението на отпадъците от обектите, ще допринесат за съхраняване в максимална степен 

на естествената среда на разглежданата територия. При адекватно изготвен и изпълнен проект 

за озеленяване, при недопускане засаждането на нетипични за района дървесни видове, няма 

риск от промяна на видовия състав на фитоценозата, респективно на свързаната с нея 

зооценоза. 

3. Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

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

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

Разглеждания план няма отношение към тази природозащитна цел на защитената 

зона. Тъй-като очакваното въздействие върху зоната от неговата реализация се отчита като 
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незначително, не се налага изпълнението на компенсиращи мерки по смисъла на чл. 34 от 

Закона за биологичното разнообразие. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Реализацията на плана няма да окаже значително 

отрицателно въздействие върху целостта и природозащитните цели на защитената 

зона. 

 

ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА „ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА, НАХОДЯЩА СЕ В ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОР 

02734.41.40, 02734.41.41, 02734.46.14, 02734.46.17, 02734.46.18, 02734.46.26 И 02734.46.31 ПО 

ПЛАНА НА С. БАНЯ, ОБЩ. НОВА ЗАГОРА, ОБЛ. СЛИВЕН”, НЯМА ДА ДОВЕДЕ ДО 

ЗНАЧИТЕЛНО ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЦЕЛЕВИТЕ ХАБИТАТИ И 

ДО НАМАЛЯВАНЕ НА КОНСЕРВАЦИОННИЯ СТАТУС НА ОПАЗВАНИТЕ ВИДОВЕ 

В ЗАЩИТЕНА ЗОНА  ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0002052 „ЯЗОВИР ЖРЕБЧЕВО“.  

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДПИСАНИТЕ СМЕКЧАВАРИ МЕРКИ, ЩЕ СЕ 

НАМАЛЯТ ДО МИНИМУМ НЕГАТИВНО ДЕЙСТВАЩИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ 

ЦЕЛИТЕ И ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ. 

 

XI.  МЕТОДИКИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПРОГНОЗА И 

ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

- Теренни проучвания; 

- “Натура 2000” стандартен формуляр за защитени зони BG0002052 “Язовир 

Жребчево” и BG0000192 “Река Тунджа 1”.  

- Растителността на България, Карта на растителността в М 1: 600 000 с обяснителен 

текст; Университетско издателство „Св. Климент Охридски” 1991 г. 

- Птиците на Балканския полуостров – полеви определител; Симеон Симеонов, Таню 

Мичев; издателство “Петър Берон”, София 1991 год.; 

- Определител на земноводните и влечугите в България, София 2007; 

- Рибите, земноводните и влечугите на Родопите; Младин Живков, Добрин Добрев; 

Български съюз за защита на Родопите, София 2001 г. 

- Бозайниците в България – определител; Васил Попов, Атила Седефчев, София 2003 

- Обща биогеография; Университетско издателство „Св. Климент Охридски” 1994 г. 

- Наръчник за НАТУРА 2000 в България. БДЗП, Природозащитна поредицал Книга 5. 

Костадинова И., М. Михайлов (съст.) БДЗП София 2002 г. 

- Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България, 

WWF, Сдружение „Зелени Балкани”, МОСВ, София 2005 год. 
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- Оценка на планове и проекти значително засягащи НАТУРА 2000 места – методическо 

ръководство по разпоредбите на чл. 6(3) и (4) на Директивата за местообитанията 

92/43/ЕИО, ноември 2001 г. 

- Стоянов, Н., Б. Стефанов, Б. Китанов. Флора на България. НИ, С., 1966-1967. 

- Конспект на висшата флора на България, хорология и флорни елементи; БШПОБ, 

София 2002 г. 

- Червена книга. Т. I. Растения. 1984. 

- Червена книга. Т. II. Животни. 1985. 

- Основни райони за пеперуди в България;    

http://www.lepidopterology.com/butterfly_areas_bg/index_bg.php 

- Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Л. 

Ганева, В. Русакова, Г. Гогушев, М. Димитров, П. Желев, П . Иванов, Р. Цонев, Т. 

Иванова, Т. Белев, Ч. Гусев. Под реакцията на В. Кавръкова, Д. Димова, Т. Белев, Р. 

Цонев, М. Димитров, П. Петрова. WWF – Световен фонд за дивата природа. Зелени 

Балкани – федерация на природозащитни сдружения. МОСВ. С., 2005  

- Концепция за опазване местообитанията на видрата (Lutra lutra) в рамките на Натура 

2000, София 2006 

- Концепция за опазване местообитанията на лалугера (Spermophilus citellus) в рамките 

на Натура 2000; В. Стефанов, София 2006;  

- Концепция за опазване на прилепна фауна и местообитания в България в рамките на 

Натура 2000; н.с. д-р Теодора Иванова, София 2005;  

- Благоприятно състояние на видовете – ръководство; 

- Пешев, Ц., Д. Нанкинов, Д. Пешев. Гръбначните животни в България. Булвест, С., 

2003. 

- Закон за опазване на околната среда; 

- Закон за биологичното разнообразие; 

- Закон за лечебните растения; 

- 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; 

- Директива 92/43/ЕЕС на Съвет за съхранение на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна; 

XII.  ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Скици на имотите предмет на плана; 

2.  Актове за собственост на имотите; 

3. Картен материал на защитена зона BG0002052 “Язовир Жребчево” с означено 

местоположение на обекта спрямо защитената зона. 

Опис на документите по чл. 9, ал. 2 и 3. от Наредбата 

1. Документи за завършено висше образование, с образователно-квалификационна степен 

“магистър”; 

http://www.lepidopterology.com/butterfly_areas_bg/index_bg.php
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2. Документи, удостоверяващи стаж по специалността, съгласно чл. 9 ал. 1 т. 2 и т. 3 от 

Наредбата.  

3. Удостоверение за експерт по ЕО и ОВОС  

4. Декларация на експертите съгласно чл. 9 ал. 3 от Наредбата. 

 

Карта на обекта 

 

 

 

 


