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5. Описание и анализ на степента на въздействие на инвестиционното 

предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони 

5. А.) Описание и анализ на въздействието от реализирането на инвестиционното 

предложение върху типовете природни местообитания и видовете – предмет на 

опазване в защитените зони. 

На основата на обобщените въздействия в т. 3 от настоящия доклад е оценена 

вероятността предвидените с инвестиционното предложение дейности, в посочения 

обхват и капацитет да повлияят отрицателно върху параметрите за благоприятен 

природозащитен статус (БПС) на местообитанията и видовете, предмет на опазване в 

защитените зони. Параметрите за благоприятен статус са използвани, за да се 

идентифицират елементите на всяка от защитените зони, които ще бъдат повлияни и за да 

се оцени количествено това влияние и неговата значимост на ниво зона по смисъла на 

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

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

важни за съответните видове и местообитания. 

 

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

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

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

от инвентаризационните проучвания по проект „Картиране и определяне на 

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

2013г. При оценката на възможностите за възстановяване се оценява реалистичността на 

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

площи на местообитания, без реални възможности за възстановяване не се включват в 

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

изградените инфраструктури и други застроени територии. 

 

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

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

се прилагат и спрямо вече съществуващи съоръжения. Така например въздействията от 

фрагментацията и унищожение на местообитанието в миналото от съществуващата 

инфраструктура се отчитат при оценката на кумулативните ефекти. 

 

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

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

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

 

 Обща характеристика на хабитатните условия в проектните терени спрямо 

предмета на опазване на защитените зони 

Местоположението и всички елементи на инвестиционното предложение попадат в 

границите на защитена зона BG0000421 „Преславска планина”, обявена за опазване на 

природни местообитания, на дивата флора и фауна и се намира на отстояние 30 метра от 

ЗЗ BG0002093 „Овчарово“ за опазване на дивите птици. 

 

В тази връзка за оценка състоянието на растителните съобщества и животинския свят в 

обхвата на инвестиционното предложение и определяне размерът на щетите от 

реализацията му, са извършени инвентаризационни изследвания както на територията, 

свързана с експлоатацията на находище „Кралево 2“, така и в участъци от прилежащите 

територии с периметър 1000 метра. Наблюденията са извършени през месеците април, май 

юни, юли и август, 2019 г. 

 

Територията на поземлен имот № 39390.222.18 с площ 174.902 дка (17.4902 ha) от 

землището на с. Кралево (по КК на с. Кралево), Община Търговище, Област Търговище е 
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определена за осъществяване на инвестиционно предложение за „Разработване на 

находище за стрителни материали - (варовици) от находище „Кралево 2” във връзка с 

предоставяне на концесия от Министерство на енергетиката. 

 

Заявената концесионна площ от 17.49 ha представлява горски фонд на ДГС Търговище, 

отреден „за кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“. 

Разглеждания терен (ПИ 39390.222.18 по КК на с. Кралево) попада в подотдели 

251/з,и,к,л,ч,3,4,5, на надморска височина от 400-450 m. В Приложение са представени 

таксационни характеристики, предоставени от ДГС Търговище. 

 

На север, територията на ИП „Кралево 2” граничи с концесионната територия на 

находище „Кралево” за открит добив на строителни материали - варовици, експлоатирано 

от същия концесионер - „Автомагистрали Черно море” АД, за период от 35 години и 

съществуваща промишлена площадка с изградени ТСИ и асфалтова база. На изток, юг и 

на запад, територията на ИП плавно се слива с прилежащите горски територии. 

 

В границите на концесионната площ на „Кралево 2“ попадат част от вече нарушени 

терени с обща площ 2.8 ha. През територията на разглежданото находище е прокаран път с 

цел разкриване на кариерата. 

 

 
Фиг. 5-01. Сателитна снимка с означено местоположение на територията предмет на 

инвестиционното предложение 

 

В границите на концесионната площ на находище „Кралево 2“ горските територии са 

представени от естествено насаждение с издънков произход (подотдели 251-к, 251-з), 

заемащи южния склон на хълма и изкуствено създанени иглолистни култури от черен бор 

(подотдели 251-ч, 251-и, 251-л) по северния склон. В издънковите насаждения 

преобладава келяв габър (Carpinus orientalis), като в състава влизат още космат дъб 

(Quercus pubescens) и мъждрян (Fraxinus ornus) с участие от 1-2 десети. От храстите най - 

често се срещат дрян (Cornus mas), леска (Corylus avellana L.), кисел трън (Berbris vulgaris 

L.), Обикновен повет (Clematis vitalba L.) и шипка (Rosa canina). Насажденията са 

нискостеблени с височина до 4 - 8 метра, като 20% от територията на подотдел 251/ к е 

определена като нелесопригодна. 

 

В по-голямата си част останалите подотдели са заети от равномерно разположени 

склопени култури от черен бор (251/ ч,и), с изключение на подотдел 251/ л – 

подотдел 251-к 
251-к 

251-л 

251-и 

251-ч 

подотдел 251-3 и 251 -4 

251-з 

находище „Кралево 2“ 
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неравномерни насаждения от черен бор. В състава на тези култури влизат и келяв габър 

(Carpinus orientalis), единично и на малки групи мъждрян (Fraxinus ornus). В тях е 

определено извършването на сечи по 15% във всеки от подотделите. Келяв габър е 

установен във всички подотдели от територията на инвестиционното предложение, с 

изключение на 251/ 3,4,5. Единствено в подотдел 251/ л са установени обикновен габър 

(Carpinus betulus) и клен (Acer campestre), а единствено в подотдел 251/ к – космат дъб. 

Дървесните видове космат дъб, обикновен габър и клен са разпространени и в съседните 

горски територии спрямо територията на ИП „Кралево 2”. 

 

Таблица 5-01. Видово разнообразие на установените дървесни видове, при 

инвентаризационните проучвания на територията 

Дървесни видове 
Флорни 

елементи 

Ресурсно 

Значение 
Подотдел 

Плътност 

 

(бр./ha) 

Aceraceae (Кленови) 

1. Acer campestre L. 

(Клен) 

Eur-OT Гс, М, Ф, Л 251-л 6 

Общо за територията на ИП: 6 

Betulaceae (Брезови) 

2. Carpinus betulus L. 

(Обикновен габър) 

Eur-subMed Гс, Л, Дб 251-л 12 

Общо за територията на ИП: 12 

3. Carpinus orientalis Miller  

(Келяв габър) 

subMed Гс, Дб 251-к 

251-ч 

251-и 

251-л 

251-з 

7 

- 

- 

- 

- 

Общо за територията на ИП: 7 

Fagaceae (Букови) 

4. Quercus pubescens Willd. 

(Космат дъб) 

Eur-subMed Гс, Дб 251-к 10 

Общо за територията на ИП: 10 

Oleaceae (Маслинови) 

5. Fraxinus ornus L.  

(Мъждрян) 

subMed Гс, Д, М, Бг, 

Ф 

251-к 

251-ч 

251-и 

251-л 

251-з 

2 

- 

- 

2 

4 

Общо за територията на ИП: 8 

Pinaceae (Борови) 

6. Pinus nigra Arnold  

(Черен бор) култури 

subMed Гс, Д, С 251-ч 

251-и 

251-л 

275 

275 

179 

Общо за територията на ИП: 729 

Легенда флорни елементи: Eur-subMed – Европейско-субсредиземноморски; subMed –

Субсредиземноморски; Еur-OT – Европейско-Ориентало-Турански; 

Легенда ресурсно значение: Бг - багрилно, Гс - горскостопанско, Д - декоративно, Дб - дъбилно, Л - лечебно 

М - медоносно, С – смолодаващо; Ф - фуражно.  

 

Общо, на територията на ИП са представени 6 дървесни вида. С най-голяма численост и 

плътност на популациите е представен вида Черен бор (Pinus nigra), следван от видовете 

мъждрян и келяв габър. При посещението на терен е установено наличието на цер 

(Quercus cerris L.) и сребриста липа (Tilia tomentosa Moench). Установените общо 55 вида 
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растения, от които 8 вида дървета, 11 вида храсти и 36 вида треви, в инвентаризираната 

територия на концесионната площ на находище „Кралево 2” са установени и в 

прилежащите спрямо нея територии. 

 

Списък на видовия състав на установените при теренните посещения растителни видове е 

представен в следващата таблица 5-02. 

 

Таблица 5-02. Видово разнообразие на установените дървесни, храстови и тревни видове, 

при инвентаризационните проучвания 

Семейство Латинско наименование Българско наименование 

Дървесни видове - на и около територията, свързана с реализацията и експлоатация на ИП 

Aceracea (Кленови) Acer campestre L. Клен 

Betulacea (Брезови) 
Carpinus betulus L. Обикновен габър 

Carpinus orientalis Miller  Келяв габър 

Fagaceae (Букови) 
Quercus cerris L. Цер - единични 

Quercus pubescens Willd. Космат дъб 

Oleaceae (Маслинови) Fraxinus ornus L. Мъждрян 

Pinacea (Борови) Pinus nigra Arnold  Черен бор култури 

Tiliaceae (Липови) Tilia tomentosa Moench. Сребролисна липа 

Храстовидни видове – на и около територията, свързана с реализацията на ИП 

Berberidaceae 

(Киселтрънови) 
Berberis vulgaris L. Кисел трън 

Betulaceae (Брезови) Corylus avellana L. Леска 

Cornaceae (Дрянови) Cornus mas L. Обикновен дрян 

Dioscoreaceae 

(Диоскорееви) 
Tamus communis L. Обикновен брей 

Fabaceae (Бобови) Ononis spinosa L. Бодлив гръмотрън 

Ranunculaceae 

(Лютикови) 
Clematis vitalba L. Обикновен повет 

Rhamnaceae 

(Зърнастецови) 
Paliurus spina-christi Miller Драка 

Rosaceae (Розоцветни) 

Rosa canina L. Обикновена шипка 

Rubus cаesius L. Полска къпина 

Prunus spinosa L. Трънка 

Crataegus monogyna Jacq. Червен глог 

Тревни видове – на и около територията, свързана с реализацията и експлоатация на ИП 

Aracea (Змиярникови) Arum elongatum Steven Удължен змиярник 

Aristolochiaceae 

(Вълчеябълкови) 
Aristolochia clematitis L., 1753 

Обикновена (поветицовидна) 

вълча ябълка 

Asteraceae 

(Сложноцветни) 

Achilea millefolium L. Хилядолистен равнец 

Achilea clypeolata Sibth.&Sm. Струмски равнец 

Аnthemis tinctoris L. Жълто подрумиче 

Carduus acanthoides L. Обикновен магарешки бодил 

Cichorium intybus L. Обикновена синя жлъчка 

Cirsium arvense (L.) Scop. Полска паламида 

Onopordum acanthium L. Обикновен гингер 

Taraxacum officinalе Weber Лечебно, обикновено глухарче 

Artemisia vulgaris L. Обикновен пелин – единични 

Tussilago farfara L.  Подбел 

Centaurea orientalis L. Източна метличина 

Sonchus arvensis Полски кострец 
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Семейство Латинско наименование Българско наименование 

Brassicaceae (Зелеви) 

Arabis sagittata (Bertol.) DC Стрелолистна гъшарка 

Alliaria petiolata (Bieb.) 

Cavara&Grande 
Лъжичина 

Buddlejaceae (Будлееви) Verbascum blattaria L.  Обикновен лопен – единични 

Caprifoliaceae (Бъзови) Sambucus ebulus L. Нисък бъз; бъзак; тревист бъз 

Euphorbiaceae (Млечкови) Euphorbia helioscopia L.  Слънчева млечка 

Fabaceae (Бобови) 
Melilotus alba Medicus Бяла комунига 

Melilotus officinalis (L.) Pallas Жълта (лечебна) комунига 

Hypericaceae (Звъникови) Hypericum perforatum L. Лечебна звъника, жълт кантарион 

Lamiaceae 

(Устноцветни) 

Thymus pulegioides Планинска мащерка 

Ajuga chamaedris (L.) Schreb. Обикновено срещниче 

Stachys germanica L., 1753 Германски ранилист 

Teucrium chamaedris L. Обикновено подъбиче 

Origanum vulgare L. Обикновен риган 

Satureja coerulea Janka Синя чубрица 

Papaveraceae (Макови) Papaver rhoeas L Кадънка 

Plantaginaceae 

(Живовлякови) 
Plantago lanceolata L.  Ланцетовиден живовлек 

Poaceae (Житни) 
Cynodon dactylon (L.) Pers. Tроскот 

Dactilis glometara L. Ежова главица 

Polygalaceae (Телчаркови) Polygala major Jacq. Голяма телчарка 

Rosaceae (Розоцветни) Agrimonia eupatoria Лечебен камшик 

Rubiaceae (Брошови) Galium aparine L. Лепка – единични 

Urticaceae (Копривови) Urtica dioica L. Обикновена коприва 

 

В хода на инвентаризационните проучвания не са регистрирани видове растения, които 

са под режим на опазване и защита съгласно изискванията на Закона за биологичното 

разнообразие или други национални или международни нормативни документи. При 

инвентаризацията на територията, обект на инвестиционното предложение и 

прилежащите и терени, не са установени местообитания на защитени видове растения по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие или включени като защитени в други 

национални и международни законодателни документи. 

 

5.А).1. Защитена зона BG0000421 „Преславска планина“ 

 

5.а.1-1. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху 

типовете природни местообитания предмет на опазване в Защитена зона BG0000421 

”Преславска планина” 

Типовете природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ „Преславска планина” 

са общо 17, от които приоритетни за опазване са 7 типа природни местообитания (6110*, 

6240*, 7220*, 9180*, 91G0*, 91H0*, 91Е0*). За всеки отделен тип природно 

местообитание, включен в предмета и целите на опазване на защитената зона е 

представена кратка характеристика за състоянието и разпространението му спрямо 

територия, предмет на инвестиционното предложение. 

 

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

albi. Общата площ на местообитанието в границите на зоната е 18.44 ha, което се равнява 

на 0.13% от площта на зоната. Най-близкият полигон, потвърден в резултат от 

картирането на терен се намира в землището на с. Овчарово, Община Търговище, на 
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разстояние 2.7 km (по права линия) западно от находище „Кралево 2“. Полигони от 

местообитанието са картирани и в района около гр. Велики Преслав, Община Велики 

Преслав на разстояние над 8 km от находището. Местообитание 6110 в ЗЗ „Преславска 

планина” проявява типичната си структура и видов състав. В проучваните полигони броят 

на установените типичните видове висши растения варира от 6-12. Не е установено 

използване на торове и пестициди и наличие на замърсители (вносители на биогени). Не 

са установени и инвазивни видове. Общата оценка е „неблагоприятно-незадоволително 

състояние”, която се дължи по параметър „Типични видове растения”, който не покрива 

критерия за присъствие на 15 или повече от посочените видове в полигона. 

Местообитанието не е регистрирано на територията на ИП или в близост до нея. В тази 

връзка, местообитание 6110* (или елементи от него) няма да бъде засегнато от 

реализацията на инвестиционното предложение. 

 

6210 Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик (Festuco-

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 
В защитена зона „Преславска планина“ местообитание 6120 заема площ от 430.82 ha. Това 

се равнява на 3.06% от общата площ на защитената зона (14060.1ha). Природното 

местообитание се отнася към подтип 1 – Ксеротермни андропогонидни ливади и пасища. 

Местообитание 6210 в ЗЗ „Преславска планина” проявява до голяма степен типичната си 

структура и видов състав. Местообитанието не отговарят на нито едно от посочените в 

методиката изисквания за обявяването им като ”важни места за орхидеи”. Отделни 

полигони с малка площ са потвърдени южно от с. Кралево. Те са разположени в 

подножието на планината и обхващат необработваеми земеделски земи, върху които е 

протекъл преход с развитие на многогодишни туфести житни треви. Спрямо находище 

„Кралево - 2“ отстоят на 600 m (по въздушна линия). Полигони от местообитанието са 

картирани и в района около селата Овчарово и Стража на разстояние над 2 km западно от 

находището, както и по южното подножие на планината, в района на с. Черковна, 

с.  Преселец, Община Търговище и около с. Методиево и с. Иваново, Община Върбица. С 

инвестиционното предложение няма да бъдат пряко засегнати площи от 

местообитание 6210. 

 

 
Фиг. 5-02. Разпространение на местообитание 6210 в ЗЗ „Преславска планина“спрямо 

територията на инвестиционното предложение в землището на с. Кралево. 

 

6240* Субпанонски степни тревни съобщества. Местообитанието е новоустановено за 

защитената зона, определено на площ от 103.12 ha, което се равнява на 0.73% от общата 

площ на зоната. Основната част от полигони на местообитание 6240 са установени в 
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землището на с. Черковна, Община Търговище и с. Методиево, Община Върбица 

отдалечени на около 7 km от разглежданата територия. Отделни полигони с малка площ са 

установени в по северното подножие на планината в землището на с. Кралево и с. Стража. 

Най-близкият полигон е установен на разстояние над 800 m (по права линия) от находище 

„Кралево 2“, Фиг. 5-03. Наблюдаваните субпанонски тревни съобщества в границите на 

защитената зона са доминирани от A. clypeolata, Artemisia alba и Satureja coerulea. 

Сумарното покритие на ценозите е в границите от 30 до 75%. Общата оценка на 

природозащитното състояние е неблагоприятно-незадоволително, което се дължи 

единствено на малкия брой типични видове и родове в полигоните на местообитанието. 

Всички останали параметри са в благоприятно състояние. С инвестиционното 

предложение няма да бъдат пряко засегнати площи от местообитание 6240. 

 

 
Фиг. 5-03. Разпространение на местообитание 6240 в ЗЗ „Преславска планина“спрямо 

територията на инвестиционното предложение в землището на с. Кралево 

 

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

алпийския пояс. Съобразно данните от проведеното картиране по Натура 2000 през 2012 

година, природно местообитание 6430 е представено с обща площ от 23.08 ha в ЗЗ 

„Преславска планина”. Разпространено е в района на язовир Имренчево и с. Преселец на 

разстояние над 3 km от находище „Кралево 2“. Установява се намаляване на площта на 

местообитанието с 6.45 ha (21.84%) спрямо референтната площ. Разликата в площите е 

резултат от по-точното картиране и прилагането на различен подход на определяне на 

разпространението в сравнение с 2007г. Не са установени следи от загуба на площ на 

местообитанието в резултат на човешка дейност или природни нарушения. В защитената 

зона природното местообитание се отнася към Подтип 3 – Високотревни съобщества в 

низините и предпланините. Обща оценка на състоянието на местообитание 6430 в 

защитената зона е неблагоприятно – незадоволително, поради по-малкия брой на 

типичните видове. Не е установено наличието на хидромелиоративни съоръжения, 

свързани с промяна на водния режим на водоемите. С инвестиционното предложение 

няма да бъдат пряко засегнати площи от местообитание 6430. 

 

6510 Низинни сенокосни ливади. Съобразно данните от проведеното картиране през 

2012 г., природно местообитание 6510 е представено в ЗЗ „Преславска планина” с обща 

площ от 0.51 ha картирани на терен. Определен е един полигон намиращ се западно от 

язовир Имренчево на разстояние над 3 km от находище „Кралево 2“. Установява се 

намаляване на площта на местообитанието с 6.38 ha (92.6%) спрямо референтната площ. 

Разликата в площите е резултат от по-точното картиране в сравнение с 2007г. Не са 
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установени следи от загуба на площ на местообитанието в резултат на човешка дейност 

или природни нарушения. Природното местообитание се характеризира със сравнително 

малък брой типични видове и родове – 8: Arrhenatherum elatius, Bromus commutatus, 

Cynosurus cristatus, Elymus repens, Lotus corniculatus, Rhinanthus ssp., Poa sylvicola, 

Prunella vulgaris. В местообитанието покритието на рудералните видове е 1%. 

Рудералните растения, които се срещат във фитоценозата, но не формират самостоятелни 

ценози, са: Elymus repens и Cynodon dactylon. Повече от 90% от площта е в благоприятно 

състояние. Обща оценка на местообитание 6510 е неблагоприятно - незадоволително 

състояние. С инвестиционното предложение няма да бъдат пряко засегнати площи от 

местообитание 6510. 

 

7220 *Извори с твърда вода с туфести (бигорни) формации (Cratoneurion). 

Местообитанието е новоустановено за защитената зона и е определено на площ от 0.29 ha. 

Картирани на терен са три полигона заемащи органичена площ в районите южно от 

язовир Имречево (на около 2 km източно от находище „Кралево 2“) и язовир Разбойна, на 

отстояние над 12 km западно от находището. Условията на релефа са благоприятни за 

формирането и съществуването на местообитание 7220*. Наклонът варира от 1 до 15 

градуса и е достатъчен за създаване на условия за постоянно стичане или просмукване на 

водата. Наличието на голям брой скални късове с различна големина са благоприятна 

предпоставка за развитието на бигороформиращи видове мъхове. В ЗЗ „Преславска 

планина“ местообитанието е оценено в неблагоприятно-лошо състояние. Това се дължи на 

установено пресъхване на повърхностно течащите води в два от полигоните, както и 

ниска представителност на типичните видове растения и бигороформиращи видове 

мъхове. С инвестиционното предложение няма да бъдат пряко засегнати площи от 

местообитание 7220. 

 

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 

Местообитанието е новоустановено за защитената зона с площ от 5.99 ha в землището на 

с. Овчарово и Стража, Община Търговище и с. Иваново, Община Върбица. Най - близките 

полигони, потвърдени като местообитание 8210 отстоят на разстояние над 2 km от 

находище „Кралево 2“. Местообитанието в защитената зона е представено в благоприятно 

състояние, присъстват характерните отвесни скали с хазмофитни видове, които са 

практически недостъпни. Установени 5 типични видове висши растения: Asplenium 

trichomanes, Asplenium ruta-muraria, Ceterach officinarum, Melica ciliata, Poa nemoralis, 

както и различни видове мъхове и лишеи. С инвестиционното предложение няма да 

бъдат пряко засегнати площи от местообитание 8210. 

 

8310 Неблагоустроени пещери 
Представляват пещери, които не са благоустроени и не са достъпни за широката публика, 

включително техните водни тела, обитавани от тясно специализирани, приоритетни за 

опазване или ендемични видове. В ЗЗ „Преславска планина“ са регистрирани 3 пещери. 

Всички те са отдалечени от територията на находище „Кралево 2“ на разстояние повече от 

12 km. Най-голяма е Пролазката (Дервентската) пещера с дължина 569m и дълбочина - 

30m. Пещерата е обявена като природна забележителност по ЗЗТ. Пещерната фауна е 

добре проучена като са открити 1 локален и 1 регионален ендемит. Над 8 вида прилепи 

използват пещерните местообитания, като в Пролазката пещера числеността им през 

лятото надминава 3970 екз. Регистрираните заплахи засягат най-значимият обект от 

местообитанието в зоната, поради което общото състояние е неблагоприятно. С 

инвестиционното предложение няма да бъде пряко засегнато местообитание 8310. 

 

 

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion). 

Природното местообитание представлява ксеротермофилни гори, развиващи се върху 

варовити, често плитки почви. Основен дървесен вид е обикновеният бук (Fagus sylvatica 
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ssp. moesiaca и Fagus sylvatica ssp. sylvatica). В състава на дървесния етаж често участват 

Tilia tomentosa, T cordata, Carpinus betulus и C orientalis. Към това местообитание се 

отнасят и реликтните гори с участие на Pinus nigra, които са сукцесионен стадий при 

смяната на черноборовите гори от букови гори. От храстовата растителност са 

представени: Acer campestre, Cornus mas, Fraxinus ornus, Ligustrum vulgare. Характерни 

видове за тревните съобщества са: Brachypodium pinnatum, Lathyrus niger, Mycelis muralis, 

Physospermum cornubiense. Представено е и сем. Orchidaceae (Cephalanthera spp., 

Dactylorhiza cordigera, Epipactis spp., Neottia nidus-avis, Orchis pallens). 

 

На територията на България, съюзът Cephalanthero-Fagion (клас Querco-Fagetea, разред 

Fagetum sylvaticae) e представен с 2 асоциации: Tilio tomontosae-Fagetum sylvaticae 

(Североизточна България, Витоша, Източен Предбалкан и Стара планина) и Galio 

pseudarsistati - Fagetum sylvaticae (Западна и Централна България). Преобладаващи и 

характерни видове за асоциацията Tilio tomontosae-Fagetum sylvaticae са: Acer campestre, 

Arctium lappa, Bromus ramosus, Cornus mas, Glechoma hederacea, Hedera helix, Lathyrus 

laxiflorus, Melissa officinalis, Mercurialis perennis, Milium effusum, Muscari botryoides, 

Piptatherum virescens, Polygonatum latifolium, P odoratum, Rubus hirtus, Ruscus aculeatus, R 

hipoglossum, Tamus communis, Tilia tomentosa, Viola riviniana. Този тип асоциации на 

буковите гори са разпространени фрагментарно сред гори и храсталаци от дъб, келяв 

габър и сребролистна липа, с надмoрска височина от 150-900 m. Обитават сенчестите 

северни склонове на плитките долини. Определят се като термофилна група, близка до 

съобществата от подсъюзите Doronico orientalis-Fagenion и Ostryo-Fagenion. Като 

отрицателни действащи фактори се посочват: нерегламентирани сечи, пожари, 

строителство на инфраструктурни съоръжения. 

 

Природно местообитание 9150 се опазва съгласно изискванията на Закона за 

биологичното разнообразие (включено е в Приложение 1 на ЗБР), Бернската конвенция и 

Директивата за местообитанията. Включено е в Червена книга на Р България, том 3. 

Природни местообитания, с код 11G1 Калцифилни гори от обикновен бук (Fagus sylvatica) 

като потенциално застрашено (NT) местообитание. На територията на България, 

калцифилните букови гори са регистрирани на площ от 107 669 ha. В границите на 

защитените зони от НАТУРА 2000 се намират 59.6% от площите на природно 

местообитание 9150. Преобладаващата част от тях попада в Континенталния 

биогеографски регион – 47458.85 ha, по-малка част е в Алпийския регион – 43041.13 ha. 

 

В защитена зона „Преславска планина“ местообитанието е представено на площ от 

561.75 ha, от които 82.64 ha са картирани на терен. Съгласно данните от доклада за 

разпространение и оценка на ПС на местообитание 9150 в ЗЗ „Преславска планина се 

установява намаляване на площта на местообитанието с 301.5 ha (34.9%) спрямо 

референтната площ. Разликата в площите е резултат от по-точното картиране с 

прилагането на различен подход при определяне на разпространението в сравнение с 

2007г. В проверената територия, заета от местообитанието, не са установени следи от 

загуба на площ в резултат на човешка дейност или природни нарушения. 

 

Местообитание 9150 в ЗЗ „Преславска планина” притежава добре запазена структура и 

характерен видов състав. В полигоните, картирани на терен основният вид от първи 

дървесен етаж Fagus sylvatica, който има участие 8. В състава на първия дървесен етаж 

участват още: Acer campestre, Quercus cerris, Quercus frainetto, Prunus avium, Acer 

platanoides, Fraxinus ornus, Carpinus betulus. Склопеността на първия дървесен етаж 

(средно претеглена) е 0.8. В проверените терени, приземната покривка е представена с 

богата комбинация от типични видове. Установени са 14 от посочените типични видове: 

Carex sylvatica, Glechoma hederacea, Glechoma hirsuta, Hedera helix, Physospermum 

cornubiense, Viola odorata, Euphorbia amygdaloides, Helleborus odorus, Ruscus spp., 

Brachypodium pinnatum, Tamus communis, Euphorbia amygdaloides, Lathyrus laxiflorus, 
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Mycelis muralis, като са сравнително равномерно разпространени. В пробните площадки са 

описани още 3 вида тревисти растения: Lamiastrum galeobdolon, Mercurialis perennis и 

Cardamine bulbifera. 

 

Общата оценка на състоянието на природно местообитание 9150 в ЗЗ BG0000421 

“Преславска планина“ е неблагоприятно-незадоволително. Това се дължи основно на 

показателите от критерий 2. Структури и функции: 

- Средната възраст на първия дървесен етаж е под 80 години; 

- Липсват гори във фаза старост; 

- Не достатъчно количество мъртва дървесина - В проверените територии, заети от 

местообитанието, са наблюдавани паднали отделни мъртви клони и дървета, които 

не достигат 8% от запаса на насаждението. 

- В проверените територии, не се срещат стари дървета с поне един клас на възраст 

над средната на насаждението. 

За да се увеличи средната възраст на първия дървесен етаж (към настоящия момент 70 

години), да придобият характеристиките на гори във фаза на старост, да се увеличи 

количеството мъртва дървесина и наличието на стари дървета, в определените насаждения 

не бива да се допуска сеч и извличане на мъртва дървесина. 

 

Съгласно пространствените данни за разпространение на типове природни местообитания, 

границите на които са определени по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ (МОСВ 

2013г.), територията, обект на реализация на настоящото инвестиционно предложение не 

засяга типове природни местообитания, предмет на опазване в Защитена зона 

„Преславска планина“, в т.ч. и не попада в природно местообитание 9150. 

 

Териториите на местообитание 9150 са разположени фрагментарно в границите на ЗЗ 

„Преславска планина”. Най-близките полигони от местообитанието са определени на 

отстояние от 100 – 300 метра западно и североизточно от концесионната площ на 

находище „Кралево 2“, а най - отдалечените на повече от 15 km, Фиг. 5-04. От тях само 

15% са потвърдени като ПМ 9150 в резултат от картиране на терен, останалите са 

определени на база индуктивен модел. За тях се приема, че биха могли да бъдат 

местообитание със стойност на вероятност 0.5, според наличните данни за геоложката 

основа и начина на трайно ползване на земята. 

 

На база проведените от нас теренни проучвания в периода април – август, 2019г., 

обхващащи територията на ИП и прилежащите и терени с периметър 1000 m, както и 

направеното детайлно характеризиране на местообитание 9150, заключението е, че: 

Установеният видов състав на флората, обитаваща територията на находище 

„Кралево 2” по основни и типични биологични елементи почти изцяло не 

съответства на видовия състав, посочен като доминиращ и формиращ облика на 

природно местообитание 9150 „Термофилни букови гори“ (Таблица 5-02.). Липсва 

основният вид от състава на ПМ 9150 – обикновен бук (Fagus sylvatica), както и 

типичните за местообитанието тревни видове. Горските екосистеми в тази територия са 

представени основно от обикновен и келяв габър. Общите за местообитанието и за 

изследваната територия видове: Acer campestre, Conus mas, Tamus communis и Tilia 

tomentosa, са повсеместно разпространени на територията на страната. ПМ 9150 включва 

и реликтни гори от черен бор. Инвентаризираните територии включват култури на черен 

бор. 
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Фиг. 5-04. Разпространение на местообитание 9150 в ЗЗ „Преславска планина“спрямо 

територията на инвестиционното предложение. 

 

С реализиране на инвестиционното предложение в посочените граници няма да бъде 

пряко засегнато местообитание 9150. Обхвата на въздействие на инвестиционното 

предложение няма потенциал да окаже негативни въздействия върху оценявания тип 

природно местообитание. Не съществуват предпоставки за нарушаване или друг вид 

увреждане на биотичните и абиотичните елементи, определящи качеството на 

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

наличната информация за други инвестиционни планове и програми с потенциал за 

кумулативно въздействие заедно с оценяваното ИП, сред тях не са налични такива, 

засягащи оценявания тип местообитание. 

 

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum. Общата площ на 

местообитанието в границите на зоната е 300.63 ha. Формирани са на границата между 

нископланинския район на смесените широколистни гори и пояса на горуновите, буковите 

и иглолистните гори при надморска височина над 500 m. Имат тясна връзка с 

мезофилните букови гори. Съставът на дървостоя е смесен, типичен за местообитанието, 

състои основно от обикновен горун (Quercus dalechampii) с участие 5 десети, като често е 

в комбинация с обикновен габър (Carpinus betulus), цер (Quercus cerris) и Tilia cordata. 

Приземния етаж е представен от Scilla bifolia, Brachypodium sylvaticum, Dactylis glomerata, 

Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Mercurialis perennis и др. Параметри, чиято 

оценка е неблагоприятна са: недостатъчната средна възраст на дървесните видове, липсата 

на гори във фаза на старост и отделни стари дървета и недостатъчното количество мъртва 

дървесина. 

 

Природно местообитание от типа 9170 не е установено в землището на с. Кралево. Най- 

близките полигони са картирани в землището на с. Преселец и с. Търновица, Община 

Търговище, на разстояние над 3 km от находище „Кралево 2“. Предвид на значителното 

отстояние предвидените с инвестиционното предложение дейности нямат потенциал да 

доведат до нарушаване на структурата и характерния видов състав на оценявания тип 

местообитание, нито за промяна на покритието му в защитената зона. 
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9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове.  

Местообитанието е новоустановено за защитената зона на площ от 832.78 ha, от които 

64.69 ha са картирани на терен. Развиват се в пoниженията с отложени почви на сипеи и 

стръмни скални склонове - най-често варови кови и по-рядко силикатни. Най-близките 

потвърдени полигони са на отстояние 2 km (по права линия) южно от находище 

„Кралево 2“. Първият дървесен етаж се състои основно от обикновен габър (Carpinus 

betulus) има участие 6 десети. Срещат се също така: Fagus sylvatica, Fraxinus ornus, Tilia 

cordata, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus и Acer campestre. Средната възраст на 

основните дървесни видове е около 55 години. В тревния етаж често срещани са видовете: 

Arum maculatum, Gleochoma hederifolia, Lamiastrum galeobdolon, Polystichum setiferum и 

Brachypodium sylvaticum. Не се наблюдават незаконни сечи, изнасяне на мъртва 

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

натоварване, както и от залесяване с неместни видове. С оглед запазване на стари дървета 

е необходима корекция на някои от лесовъдските практики, като не бива да се допуска сеч 

и извличане на мъртва дървесина. С инвестиционното предложение няма да бъде пряко 

засегнато местообитание 9180. 

 

91H0* Панонски гори с Quercus pubescens 

Представено е от разредени, ксерофитни дъбови гори, с доминиране на Quercus pubescens, 

растящи върху много сухи (често с южно изложение) места със скелетни, плитки почви на 

варовикова основа, която се разкрива като различни по големина скални блокове. В 

защитената зона е представено с обща площ от 1.83 ha. Разпространено е в района на 

гр.  Велики Преслав са на отстояние над 10 km (по права линия) от находище „Кралево 2“. 

Основният вид от първия дървесен етаж Quercus pubescens. Не се срещат гори във фаза 

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

инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати площи от местообитание 

91H0. 

 

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus. 

Имат характер на интразонална растителност в пояса на ксеротермните дъбови гори, 

защото са силно фрагментирани и при надморска височина (150-500 m н.в.). В защитената 

зона “Преславска планина“ заема площ от 584.84 hа, което се равнява на 4.16% от общата 

площ на защитената зона. Картиран е един полигон югозападно от с. Кралево, при 

отстояние около 1 km от находище „Кралево 2“. Намира се в неблагоприятно-

незадоволително състояние. Лисват стари дървета, средната възраст на първия дървесен 

етаж (към настоящия момент 70 години). За да може да достигнат характеристиките на 

гори във фаза на старост, в насажденията не бива да се допуска сеч и извличане на 

дървесина. Необходимо е да се увеличи средната възраст на първия дървесен етаж. С 

инвестиционното предложение няма да бъде пряко засегнато местообитание 91G0*. 

 

91МО Балкано-панонски церово-горунови гори.  

В защитена зона „Преславска планина“ местообитание 91М0 e слабо представено с площ 

от 68.71 ha, което представлява 0.49 % от територията на защитената зона. В карираните 

полигони е установен фитоценологичен състав, съответстващ на подтип 1. Континентални 

(мизийски) смесени дъбови гори. Основният вид от първия дървесен етаж е Quercus cerris 

с участие 6, като често е в комбинация с Quercus frainetto и Quercus delechampii. В състава 

на първия дървесен етаж участват още: Acer campestre, Fraxinus ornus, Carpinus betulus. Не 

се срещат гори във фаза старост, което е причина за оценяване на ПС като 

неблагоприятно-незадоволително. Благоприятното му състояние основно зависи от 

начина на стопанисване на горите. Разпространено е в района на с. Черковна и 

с. Преселец, община Търговище на отстояние над 10 km от находище „Кралево 2“. С 

инвестиционното предложение няма да бъде пряко засегнато местообитание 91МО*. 
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91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа. Ксерофитни до мезоксерофитни гори с 

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

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

в резултат на избирателното изсичане на дъбовете - Quercus cerris и Q. robur, с които 

често образуват смесени ценози. Местообитание 91Z0 в ЗЗ „Преславска планина” е слабо 

представено с площ от 20.48ha, разпространено в землището на с. Руец, Община 

Търговище на разстояние над 7 km западно от находище „Кралево 2“. В защитената зона 

местообитание 91Z0 е оценено в неблагоприятно-лошо състояние. Това се дължи основно 

на бедната комбинация от видове в приземната покривка, както и на липсата на гори във 

фаза старост и не достатъчно количество мъртва дървесина. С инвестиционното 

предложение няма да бъде пряко засегнато местообитание 91Z0. 

 

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

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

богати алувиални почви, периодично наводнявани от сезонното прииждане на реката. 

Природно местообитание 91E0 в ЗЗ „Преславска планина“ е установено само в един 

полигон в землището на с. Сушина, община Върбица с площ 0.36 ha. Отнася към 

Подтип 1. Крайречни гори от елши (Alnus spp.) и планински ясен (Fraxinus excelsior). 

Основният вид от първи дървесен етаж Alnus glutinosa има участие 7. Общата оценка 

„неблагоприятно-лошо състояние” се дължи на малката площ с която е представено в 

защитената зона, отсъствието на гори във фаза на старост и не достатъчното количество 

мъртва дървесина. За да може да бъде подобрено природозащитното състояние на 

местообитанието по тези параметри, не бива да се допуска сеч и извличане на дървесина. 

Местообитание 91E0* е регистрирано на отстояние над 13 km от находище „Кралево 2“. В 

тази връзка, местообитание 91E0* (или елементи от него) няма вероятност да бъде 

засегнато от реализацията на инвестиционното предложение. 

 

В района на находище „Кралево 2“, както и на намиращите се в съседство терени не са 

установени растителни видове със специален природозащитен статус, съгласно Закона за 

биологичното разнообразие. На тези площи не са констатирани локалитети и на други 

консервационно значими видове, включени в приложение II на Директива 92/43/EEC. 

Посочените типове местообитания, предмет на опазване в защитената зона не са 

представени на територията, обект на реализация на инвестиционното предложение. 

 

Реализиране на ИП за „Добив на строителни материали - варовици от находище „Кралево 

2“, в землищата на с. Кралево, Община Търговище“ няма да окаже негативно 

въздействие върху типовете природни местообитания, предмет на опазване в защитена 

зона BG0000421 „Преславска планина”. Обхватът на въздействие на ИП е ограничен в 

рамките на концесионната площ. Не съществуват предпоставки за нарушаване или друг 

вид увреждане на биотичните и абиотичните елементи, определящи качеството на 

описаните в стандартния формуляр на зоната природни местообитания, нито за промяна 

на покритието им в зоната. 

 

Съгласно данните от т. 2 за други ИП/ПП с потенциал за кумулативно въздействие заедно 

с оценявания обект, няма такива, които засягат природни местообитания, включени в 

Приложение I на Директива 92/43/EEC. 
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Таблица 5-03. Степента на влияние и въздействие на инвестиционното предложение 

върху типовете природни местообитания, изявени за опазване в ЗЗ „Преславска 

планина“ през периода на подготовка за добив и експлоатация на находище „Кралево 2“. 
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6110* Няма Няма няма няма няма няма няма няма 0 

6210 Няма Няма няма няма няма няма няма няма 0 

6240* Няма Няма няма няма няма няма няма няма 0 

6430 Няма Няма няма няма няма няма няма няма 0 

6510 Няма Няма няма няма няма няма няма няма 0 

7220* Няма Няма няма няма няма няма няма няма 0 

8210 Няма Няма няма няма няма няма няма няма 0 

8310 Няма Няма няма няма няма няма няма няма 0 

9150 Няма Няма няма няма няма няма няма няма 0 

9170 Няма Няма няма няма няма няма няма няма 0 

9180 Няма Няма няма няма няма няма няма няма 0 

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

91H0* Няма Няма няма няма няма няма няма няма 0 

91МО Няма Няма няма няма няма няма няма няма 0 

91Z0 Няма Няма няма няма няма няма няма няма 0 

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

*Кодът на защитените местообитания е представен според Стандартен формуляр на ЗЗ „Преславска 

планина” по Натура 2000 

 

5.а.1-2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение 

върху видове предмет на опазване в защитена зона „Преславска планина“ 

Видове растения от Приложение II към Директива 92/43/ЕЕС 

2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum (Bieb.) Spreng) В защитена зона 

„Преславска планина” са установени 8 находища на целевия вид Himantoglossum 

caprinum, в които са регистрирани 105 екземпляри. Находищата се характеризират с малка 

площ и сравнително висока численост. Разпространени са в землищата на с. Разбойна и с. 

Пролаз, Община Търговище и селата Методиево и Иваново, Община Върбица. 

Регистрираните находищата са отдалечени на разстояние над 10 km от находище „Кралево 

2“. Общата площ на потенциалните местообитания на популациите на Himantoglossum 

caprinum в защитената зона е 79.15 ha, площта на оптималните местообитания е 54.86 ha. 

Броят на индивидите на целевия вид в находищата варира от 0.02 до 1.70 на квадратен 

метър. 

 

Видът Himantoglossum carpinum не е установен и при направените от нас 

инвентаризационни проучвания на територията с периметър 1000 около находище 

„Кралево  2“. Експлоатацията на находище „Кралево 2“ няма да доведе до унищожаване 

или до изменения в популациите и местообитанията на пърчовката на територията на ЗЗ 

„Преславска планина“. 
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Предмет на опазване в Защитена зона BG 0000421 „Преславска планина“ са 15 вида 

бозайници, 7 вида земноводни и влечуги, 2 вида риби и 1 вида безгръбначни животни. 

Представени са очакваните въздействия върху всеки отделен вид: 

 

Прилепи (Chiroptera) 

Местообитанията, с които е свързан жизненият цикъл на прилепите се разделят 

функционално на следните типове от гледна точка на съвременната консервационна 

биология: 

 убежища (roosts) – местообитания в които прилепите прекарват периодите на 

покой (почивка през деня и нощта, зимен сън) и в които се осъществяват 

размножението, отглеждането на малки и копулацията. 

 хранителни (ловни местообитания) (foraging habitats) - местообитания в които 

ловува. 

 летателни пътища (flayways)-местообитания по които прилепите преминават по 

пътя от убежището до ловната територия (commuting flyways/flypaths) и или по 

пътя от едно убежище към друго по време на сезонните миграции (migratory 

flyways). 

 

По отношение на убежищата видовете прилепи в България са разделени на две големи 

групи (по Иванова 2005): 

1. Пещеролюбиви: облигатно пещеролюбиви - целогодишно обитават само 

подземни убежища и факултативно пещеролюбиви - размножават се основно в 

подземни убежища, но могат да се размножават и в друг убежища (най-често 

различен тип постройки); 

2. Не-пещеролюбиви: характерно е че един вид използва различен тип убежища през 

различните сезони:  

 скални - през лятото обитават цепки в скалите, данни за зимуването им 

почти липсват, често и синантропни; 

 горски - през лятото обитават хралупи/или различни части на стари дървета; 

зимуват най-често в подземни убежища; 

 синантропни - през лятото обитават различен тип постройки; зимуват най-

често в подземни убежища. 

 

В по-долу представената таблица са посочени местообитанията на видовете прилепи 

предмет на опазване в ЗЗ BG0000421 „Преславска планина“ по отношение на убежищата. 

Различните видове убежища са отбелязани както следва: З – зимно; Л – лятно; Р - 

размножително. 

 

Таблица № 5-04. Местообитания на видовете прилепи, предмет на опазване в ЗЗ 

BG0000421 „Преславска планина“. 

Вид 
Подземни 

убежища 
Хралупи 

Цепки в 

скалите 
Сгради 

Пещеролюбиви 

облигатно 

Остроух нощник (Myotis blythii) Л; Р; З   Л 

Дългопръст нощник (Myotis capaccini) Р, З - - - 

Голям нощник (Myotis myotis) Л; Р; З   Л 

Южен подковонос (Rhinolophus euryale) Р, З - - - 

Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) Р, З - - - 

Средиземноморски подковонос (Rh. blasii) Р, З - - - 
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Вид 
Подземни 

убежища 
Хралупи 

Цепки в 

скалите 
Сгради 

Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) Р, З - - - 

Факултативно 

Трицветен нощник (Myotis emarginatus) Л; Р; З   Л; Р 

Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) Р, З - - Л, Р 

Голям подковонос (R. ferrumequinum) Л; Р; З   Л; Р 

Не - пещеролюбиви 

Горски 

Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) З Л Л - 

Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) З Л; Р Л  

 

От представените в таблица 5-04 данни, могат да се направят следните заключения: 

- Всички видове прилепи предмет на опазване в защитената зона ползват за 

зимуване подземни убежища. 

- Представените в стандартния формуляр видове, без широкоухия прилеп 

(Barbastella barbastellus) и дългоухия нощник (Myotis bechsteinii) използват за 

размножение също подземни убежища. 

- Maлкият подковонос (Rhinolophus hipposideros), който е факултативно 

пещеролюбив прилеп използва като размножителни и летни убежища постройки 

(подпокривни пространства и стари необитаеми постройки). 

- Широкоухият прилеп (Barbastella barbastellus), който е горски прилеп използва 

като летни убежища хралупи в стари дървета и цепки в скалите. 

 

Спад в числеността на обитаващите защитената зона прилепи или пълното им изчезване е 

възможно поради следните въздействия: 

Преки въздействия: 
- Избиване, прогонване и безпокойство в убежищата поради невежество и суеверия. 

- Палене на огън в привходни части на пещерите. Влизане с факли в пещерите. 

- Иманярска дейност в пещерите, свързана с чести посещения, шум и прогонване на 

прилепите. 

- Прогонване и избиване на прилепи в постройки при ремонтни дейности. 

Унищожаване на убежища: 

- Изсичане на стари гори и единични хралупати дървета. 

- Унищожаване на скални венци и пещери при разработване на кариери, строежи на 

пътища и др. 

- Използването на пещерите като бунища или за стопански цели - кошари, мандри, 

гъбарници и др.;  

- Каптирането на водни пещери и затварянето на изходите им. 

- Превръщането на пещерите в туристически обекти. 

- Унищожаването на убежища в постройки при извършване на ремонтни дейности. 

Препятствия и унищожаване на летателните пътища и коридори 

- Бариери: вятърни паркове, изградени на миграционни пътища; 

- Промяна на ориентирите - промяна на „линейните” елементи на ландшафта; 

 

Според вида на убежищата ползвани от всеки конкретен вид и установените численост и 

местообитания, определени в изпълнението на проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза І - Обособена 

позиция 5”, както и проведени собствени проучвания с ултразвуков детектор Batbox, за 

всеки един вид са прогнозирани очакваните въздействия в резултат от реализиране на ИП. 
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1324 Голям нощник (Myotis myotis) 

Биологични особености: Доста често срещан вид, обитаващ пещерите в карстови райони. 

Съобщаван е и за големи населени места, наблюдаван е в гр. Пловдив, под мост близо до 

града (Heinrich, 1936). Образува многочислени, шумни, летни колонии. Храни се на 

открити места в редки горички и покрайнините им, където земята е покрита с опадали 

листа и малко трева. Средният размер на ловната територия на един прилеп е около 

0.5km
2
. По данни от Западна Европа големият нощник най-често ловува в овощни градини 

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

площ, смърчови гори (RUDOLPH 2009; ZAHN 2005). Зимува в пещери, минни галерии и 

др., като избира места с висока влажност и температури в интервала 7-12 градуса. 

Извършва редовни миграции между летните и зимните убежища (понякога над 200 km), 

като използва редица временни междинни убежища. У нас най-дългата регистрирана 

миграция е 40 km. 

 

Оценка на популацията в защитената зона: По данни от стандартния формуляр на 

защитената зона видът ползва зоната при размножението си и е с численост от 1000 до 

2500 индивида. По време на полевите проучвания в изпълнение на проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза 

I“ (МОСВ 2013), в зоната са установени 7 зимуващи индивида, а в летни находища са 

установени 1204 индивида. Установени са общо 4 находища. Всички установени 

находища са в западната част на защитената зона. Площта на потенциално най-

благоприятните местообитания е оценена на 267.9 ha (1.9% от площта на защитената 

зона). Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 11025 ha 

(78.4% от площта на защитената зона). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. 

Територията на инвестиционното предложение не е местообитание на вида, в района не са 

установени подходящи убежища и не би могъл да се разглежда като част от хранителния 

му биотоп. Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

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

проучвания, в района на находище „Кралево 2” не са установени на потенциални 

местообитания на вида. Най-близкото установено находище е дере над с. Търновца, 

отдалечено на разстояние над 5 km от концесионната площ на находище „Кралево 2“. 

 
Фиг. 5-05. Разположение на ИП спрямо известни находища на голям нощник (Myotis 

myotis) в ЗЗ „Преславска планина“ 

нах. Кралево 2 
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Очаквани въздействия върху вида от реализация на ИП: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията, предвидена за реализация на 

ИП, както и прилежащите и терени не представляват потенциални местообитания на вида. 

С реализирането на ИП не се засягат пряко потенциални и ловни местообитания на вида. 

Най-близкото установено находище на вида е разположено на повече от 5 km на югозапад 

от концесионната площ. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания – С реализирането на ИП не се засягат пряко 

местообитания на вида. Фрагментация няма да има (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - Районът на инвестиционното предложение не е 

потенциално местообитание на вида, поради което няма вероятност същите да бъдат 

засегнати при реализирането му. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от находището) на 

практика липсват подземни убежища в които видът зимува и се размножава. Въздействия 

не се очакват (степен 0). 

5. Прекъсване на биокоридори - ИП не засяга пряко местообитания на вида, вкл. такива, 

които биха могли да изпълняват биокоридорна функция.Инвестиционното предложение 

не е свързано с монтиране на високи линейни съоръжения, явяващи се преграда за 

миграциите на вида. Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - В района на находището липсват убежища на вида. Въздействие не се 

очаква и в потенциалните ловни местообитания на вида, поради специфичната му 

биология (степен 0). 

 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) 

Биологични особености: Най-едрия прилеп от подковоносите. Среща се в цялата страна, 

без най-високите части на планините. Обитава редки гори, храсталаци, открити места в 

близост до карстови разкрития и скални венци и води басейни. Съобщаван е за различни 

места в Югоизточна България (Benda et al 2003). Летните му убежища са плитки пещери, 

скални струпвания, под покривни пространства в запустели сгради, руини, изкуствени 

галерии. Храни се с големи летящи насекоми, главно нощни пеперуди и бръмбари. 

Зимните убежища са в подземни естествени и изкуствени галерии. Сезонните движения 

между летните и зимните убежища обикновено не надхвърлят 50 km, но са известни и 

прелети от 100 km. През май-юни женските се събират в размножителни колонии, с 

численост до 200 екземпляра (рядко до 600), където раждат (юни – началото на юли) и 

отглеждат малките си. Размножителните колонии се разпадат в края на август - началото 

на септември. 

 

Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е 

посочен като постоянно обитаващ я вид. Установени са общо 2 находища, разположени в 

източната част на защитената зона, на разстояние над 10 km от находище „Кралево 2“. 

Това са манастир - Свети Пантелеймон и изоставени постройки край пътя Велики Преслав 

- Върбица. Извън зоната близо до границата ѝ е регистрирано още едно находище в 

изоставени постройки край с. Преселец, на разстояние 7 km югозападно от находището. 

По литературни данни вида е регистриран и в пещерите Пролазката и Марина дупка в 

карстовия район в западната част на защитената зона, край пътя Търговище - Омуртаг. В 

известните находища за зимуване в зоната са установени 9 екземпляра, а в летни убежища 

са регистрирани 3 екземпляра. Площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е оценена на 203.5 ha (1.5% от площта на защитената зона). Площта на 

потенциално подходящите ловни местообитания е оценена 1898 ha (13.5% от площта на 

защитената зона). Видът е облигатно пещеролюбив и ползва като летни и размножителни 

убежища и подпокривни пространства в населените места. 
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Фиг. 5-06. Разположение на ИП спрямо известни находища на голям подковонос 

(Rhinolophus ferrumequinum) в ЗЗ „Преславска планина“ 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. 

В района на находище „Кралево 2“ няма подходящи убежища и потенциални 

местообитания на вида и той не се среща в разглежданата територия. При извършените от 

нас проучвания с ултразвуков детектор, не е регистрирано присъствие на вида в района на 

ИП. Това се потвърждава и от данните по проект „Картиране и определяне на 

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

2013). Най-близкото установено находище Rhinolophus ferrumequinum е отдалечено на 

разстояние 7 km югозападно от концесионната площ на находище „Кралево 2“. 

 

Очаквани въздействия върху вида от реализация на ИП: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – С реализирането на ИП не се засягат пряко 

потенциални и ловни местообитания на вида. Най-близкото установено находище на вида 

е разположено на 7 km на югозапад от ПИ № 39390.222.18 представляващ концесионната 

площ. Въздействие няма да има (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания – С реализирането на ИП не се засягат пряко 

местообитания на вида. Фрагментация няма да има (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - Районът на инвестиционното предложение не е 

потенциално местообитание на вида, поради което няма вероятност същите да бъдат 

засегнати при реализирането му. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от находището) на 

практика липсват подземни убежища, в които видът зимува и се размножава. Въздействия 

не се очакват (степен 0). 

5. Прекъсване на биокоридори - ИП не засяга пряко местообитания на вида, вкл. такива, 

които биха могли да изпълняват биокоридорна функция. Инвестиционното предложение 

не е свързано с монтиране на високи линейни съоръжения, явяващи се преграда за 

миграциите на вида. Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - В района на находището липсват убежища на вида. Въздействие не се 

очаква и в потенциалните ловни местообитания на вида, поради специфичната му 

биология (степен 0). 

 

 

 

 

нах. Кралево 2 
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1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) 
Биологични особености. Счита се, че това е най-често срещания в света прилеп 

(Palmeirim & Rodrigues 1995). Предпочита карстови райони. Образува много големи 

колонии, достигащи десетки хиляди екземпляри, струпващи се гъсто по сводовете на 

пещерите. Често в тези колонии има и други видове прилепи, но дългокрилите 

преобладават. Предпочитани ловни територии са различни открити и полуоткрити 

естествени и изкуствени местообитания, включително и крайградските зони. Летните му 

убежища са пещери, рядко тавански помещения в сгради. Зимува в пещери в топли места 

с температури от около 7-10°С и относителна влажност от 80-85%. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на защитената зона е 

включен като разпространен и постоянно обитаващ я вид. При полевите проучвания по 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза І - Обособена позиция 5” в известните находища в зоната е 

установен 1 зимуващ екземпляр и 18 екземпляра през лятото. Установено е 1 находище, на 

разстояние над 15 km от находище „Кралево 2“. Това е пещерата Пролазката в карстовия 

район в западната част на защитената зона, край пътя Търговище - Омуртаг. Площта на 

потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 56.3 ha (0.4% от площта на 

защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена 

3078 ha (21.9% от площта на защитената зона). Видът е облигатно пещеролюбив и ползва 

като летни и размножителни убежища и подпокривни пространства в населените места. 

 

 
Фиг. 5-07. Разположение на ИП спрямо потенциални местообитания на Дългокрил 

прилеп (Miniopterus schreibersi) в ЗЗ „Преславска планина“ 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. В района на 

находище „Кралево 2“ няма подходящи убежища и потенциални местообитания на вида и 

той не се среща в разглежданата територия. При извършените от нас проучвания с 

ултразвуков детектор, не е регистрирано присъствие на вида в района на ИП. 

 

Очаквани въздействия върху вида от реализация на ИП: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията, предвидена за реализация на 

ИП, както и прилежащите и терени не представляват потенциални местообитания на вида. 

Въздействия не се очакват (степен 0). 

нах. Кралево 2 
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2. Фрагментация на местообитания - Дейностите по време на експлоатацията не са 

свързани със строителство и/или монтаж на съоръжения, явяващи се трудно преодолими 

прегради, предизвикващи фрагментация на местообитанията, в които видът ловува. 

Фрагментация няма да има (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - Районът на инвестиционното предложение не е 

потенциално местообитание на вида, поради което няма вероятност същите да бъдат 

засегнати при реализирането му. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство на практика липсват подземни 

убежища, в които видът зимува и се размножава. Въздействия не се очакват (степен 0). 

5. Прекъсване на биокоридори - ИП не засяга пряко местообитания на вида, вкл. такива, 

които биха могли да изпълняват биокоридорна функция. Инвестиционното предложение 

не е свързано с монтиране на високи линейни съоръжения, явяващи се преграда за 

миграциите на вида. Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - В района на находището липсват убежища на вида. Въздействие не се 

очаква и в потенциалните ловни местообитания на вида, поради специфичната му 

биология (степен 0). 

 

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccini) 

Биологични особености. Среща се в ниските части на цялата страна, най-често в 

карстови райони с пещери. Ловува нощем над реки и влажни зони, включително и 

изкуствени водни тела, канали и язовири. Улавя насекоми, летейки над водната 

повърхност. Видът е изключително пещеролюбив като целогодишно обитава пещери и 

подземни галерии, където формира големи (до няколко хиляди индивида) колонии, почти 

винаги заедно с пещерния дългокрил. Летните убежища обикновено са малки, сухи и 

проветриви пещери. За зимни убежища избира големи водни пещери с висока влажност и 

температура от 2 до 6 градуса. Извършва сравнително дълги миграции между летните и 

зимните си убежища, в рамките на 50 km, максимум 140 km (Hutterer et al. 2005). 

Заплахите за вида включват промени в качеството на водата чрез замърсяване и 

пресушаване на водни басейни, влажни зони и язовири. Увреждането или посещенията и 

безпокойството в пещери (туризъм, пожари и вандализъм), също може да бъде проблем, 

защото този вид е силно зависим от пещерите. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на защитената зона е 

включен като наличен, без достатъчно достоверни данни, категория (DD). При 

картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

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

защитената зона. Не са установени летни и зимни находища на вида. Площта на 

потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 25.9 ha (0.2% от площта на 

защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена 

на 3078 ha (21.9% от площта на защитената зона). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Според 

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

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и нашите проучвания, в района на 

находище „Кралево 2“ няма установени потенциални местообитания на вида. 

 

Очаквани въздействия върху вида от реализация на ИП: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията, предвидена за реализация на 

ИП не представлява потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват 

(степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат дейности в и/или в близост до 

територии, оценени като потенциални местообитания на вида. Фрагментация няма да има 

(степен 0). 
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3. Увреждане на местообитания - В района на находището няма установени потенциални 

местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от находището) на 

практика липсват подземни убежища, в които видът зимува и се размножава. Въздействия 

не се очакват (степен 0). 

5. Прекъсване на биокоридори - Инвестиционното предложение не е свързано с монтиране 

на високи линейни съоръжения, явяващи се преграда за миграциите на вида и позволяват 

безпрепятствения полет на индивиди над територията на находището. Въздействие не се 

очаква (степен 0). 

6. Смъртност - Не се очаква смъртност на индивиди, поради отсъствието му на 

разглежданата територия и в близост до нея. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

1316. Дългоух нощник (Myotis bechsteini) 

Биологични особености: Отделни индивиди се срещат почти из цялата страна. Видът е 

установен за пръв път в България при устието на р. Камчия. До 1985 г. са известни седем 

находища, а до края на 2006 г. – 34 находища. Най-висока е плътността на територии с 

надморска височина между 1000 m и 1400 m (средно 8.2 индивида от 12 находища). Видът 

е типичен обитател на старите широколистни гори. Най-висока е числеността му в 

мезофилни горски масиви с постоянен водоем. Единични индивиди живеят в хралупи на 

дървета с диаметър на стъблото 13–20 cm на 0.7–5 m височина oт земята. Колонии са 

установявани само в по-стари дървета с диаметър 40–55 cm на височина 5–12 m. Видът е 

стационарен, като рядко извършва по-големи миграции (максимално до 60 km) (Kerth, 

Petit, 2005). В България е установена вертикална миграция от 770 m между убежището до 

мястото на хващането. 

 

Оценка на популацията в защитената зона: В стандартния формуляр на защитената 

зона е включен като разпространен и постоянно обитаващ я вид. В изготвения доклад по 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) няма данни за установената численост в 

зоната по време на полевите проучвания (видът не е установен), а посочената в 

стандартния формуляр е определена на база степента на хабитатна пригодност по 

индуктивен модел (Мaxent модел за хабитатна пригодност (Maximum Entropy Species 

Distribution Modeling, version 3.3.3k). В рамките на проекта не са открити размножителни 

колонии в зоната. В литературата също липсват данни за такива. По време на полевите 

проучвания по проекта са установени 4 находища и 1 място за струпване на вида (на база 

наличие на пещери, минни галерии и гори над 60 г) Като потенциални местообитания за 

вида в зоната са определени всички площи (на база брой стари дървета на хектар), за 

които пригодността в изготвения индуктивен модел е над 0.3. Площта на потенциалните 

местообитания е оценена на 3854 ha (27.4 % от площта на защитената зона). Площта на 

местообитания с високо качество по индуктивен модел (Мaxent) за които степента на 

пригодност е > 0.6) е оценена на 588.2 ha (4.2 % от площта на защитената зона). Като 

възможни находища са определени гората край Пролазката пещера, дерето над 

с. Търновца, гората над яз. Овчарово и поддържан резерват „Дервиша“. 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Съгласно 

пространствените данни от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

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

№ 39390.222.18 представляващ концесионната площ, в която ще се реализира ИП отстои 

на около 5 km от най-близките установени находища (гората над яз. Овчарово и 

поддържан резерват „Дервиша“) и е извън границите на потенциални и ловни 

местообитания на вида. По време на нашите наблюдения и изследвания с ултразвуков 

детектор ловуващи индивиди от вида дългоух нощник (Myotis bechsteini) в концесионната 

площ не бяха установени. 
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Фиг. 5-08. Разположение на ИП спрямо потенциалните местообитания на дългоухия 

нощник (Myotis bechsteini) в ЗЗ „Преславска планина“. 

 

Очаквани въздействия върху вида от реализация на ИП: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията, предвидена за реализация на 

ИП не представлява потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват 

(степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат дейности в и/или в близост до 

територии, оценени като потенциални местообитания на вида. Фрагментация няма да има 

(степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - В района на находището няма установени потенциални 

местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от находището) на 

практика липсват подземни убежища, в които видът зимува и се размножава. Въздействия 

не се очакват (степен 0). 

5. Прекъсване на биокоридори - Инвестиционното предложение не е свързано с монтиране 

на високи линейни съоръжения, явяващи се преграда за миграциите на вида и позволяват 

безпрепятствения полет на индивиди над територията на находището. Въздействие не се 

очаква (степен 0). 

6. Смъртност - Не се очаква смъртност на индивиди, поради отсъствието му на 

разглежданата територия и в близост до нея. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

1303 Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) 

Биологични особености: Широко разпространен вид в цялата страна. Среща се в 

планините до 1500 м. н.в. Пещерен вид, свързан предимно с богати на растителност 

карстови райони, разредени гори, паркове и др. Среща се често и в населените места. 

Ловува в близост до убежищата си – до 5 km. Лети относително ниско и ловува над 

сушата, водната повърхност и в скални райони. Относително социален вид, но през лятото 

мъжките се отделят и живеят поединично. Летните убежища са най-разнообразни: 

постройки, мазета, изкуствени галерии, пещери и т.н. Зимува поотделно или на редки 

групи с разстояние между отделните индивиди. Храни се с летящи насекоми. Формира 

размножителни групи през май-юни (Големански 2011, Попов & Седефчев 2003). 
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Оценка на популацията в защитената зона: В стандартния формуляр на защитената 

зона видът е с численост 11 – 50 индивида. При полевите проучвания в изпълнение на 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в зоната е установено едно зимно 

находище на вида - Пролазката пещера. Установени са общо 6 екземпляра. Площта на 

потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 100.7 ha (0.7% от площта на 

защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена 

на 2064.6 ha (14.7% от площта на защитената зона). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Съгласно 

пространствените данни от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), ПИ № 

39390.222.18 представляващ концесионната площ, в която ще се реализира ИП отстои на 

около 15 km от най-близкото установено находище, Пролазката пещера и е извън 

границите на потенциални и ловни местообитания на вида. По време на нашите 

наблюдения и изследвания с ултразвуков детектор ловуващи индивиди от вида малък 

подковонос (Rhinolophus hipposideros) в концесионната площ не бяха установени. 

 

Очаквани въздействия върху вида от реализация на ИП: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията, предвидена за реализация на 

ИП, както и прилежащите и терени не представляват потенциални местообитания на вида. 

Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Дейностите по време на експлоатацията не са 

свързани със строителство и/или монтаж на съоръжения, явяващи се трудно преодолими 

прегради, предизвикващи фрагментация на местообитанията, в които видът ловува. 

Фрагментация няма да има (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - Районът на инвестиционното предложение не е 

потенциално местообитание на вида, поради което няма вероятност същите да бъдат 

засегнати при реализирането му. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство на практика липсват подземни 

убежища, в които видът зимува и се размножава. Въздействия не се очакват (степен 0). 

5. Прекъсване на биокоридори - ИП не засяга пряко местообитания на вида, вкл. такива, 

които биха могли да изпълняват биокоридорна функция. Инвестиционното предложение 

не е свързано с монтиране на високи линейни съоръжения, явяващи се преграда за 

миграциите на вида. Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - В района на находището липсват убежища на вида. Въздействие не се 

очаква и в потенциалните ловни местообитания на вида, поради специфичната му 

биология (степен 0). 

 

1307 Остроух нощник (Myotis blithii) 
Биологични особености. В България се счита като обикновен и често срещан вид. 

Известени са около 130 находища на територията на цялата страна, без най-високите 

части на планините. Повечето находища са между 100 и 800 m н.в. Среща се в почти 

всички карстови и скалисти райони в страната. Целогодишно обитава подземни убежища 

– карстови, вулкански и морски пещери и минни галерии, и само рядко единични прилепи 

са намирани в постройки. В много от случаите и през зимата, и през лятото обитава едни и 

същи убежища с вида - двойник Myotis myotis. Данни за хранителната биология на вида у 

нас засега не са публикувани. В Швейцария е установено, че над 60% от храната му се 

състои от едри дългопипалести скакалци (сем. Tettigoniidae), които лови в открити райони, 

пасища и често в прясно окосени ливади. У нас извършва редовни сезонни миграции 

между зимните и летни убежища в рамките на 50 до 80 km. У нас зимуването започва в 

края на ноември и продължава до към средата на март. Миграцията към местата за 

размножаване вероятно става след 10-20 април (МОСВ, 2013). 
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Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на защитената зона е 

включен като разпространен вид с численост от 1000 до 2500 индивида. При картирането 

по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) в зоната не са установени зимуващи 

индивиди, а в летни находища са установени общо 1204 индивида. Установени са 4 

находища. Това са дере над с. Търновца, което е най - близко до концесионната площ на 

отстояние около 5 km югозападно. Останалите три находища на вида се намират в 

западната част на ЗЗ и отстоят на повече от 10km от концесионната площ. Това са гора над 

хижа Соколите, мост над с. Пролаз и Пролазката пещера. Площта на потенциално най-

благоприятните местообитания е оценена на 284.3 ha (2.0% от площта на защитената 

зона). Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 11025 ha 

(78.4% от площта на защитената зона). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Съгласно 

пространствените данни от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

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

проучвания предвиденият за реализирането на ИП терен е извън границите на 

потенциални местообитания на вида. Всички находища са в западната част на защитената 

зона, като най - близкото от тях, дерето над с. Търновца отстои на 5km от находище 

“Кралево 2”. По време на нашите наблюдения и изследвания с ултразвуков детектор, 

ловуващи индивиди от вида остроух нощник (Myotis blithii) в концесионната площ и в 

прилежащите територии не бяха установени. 

 

Очаквани въздействия върху вида от реализация на ИП: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията, предвидена за реализация на 

ИП, както и прилежащите и терени не представляват потенциални местообитания на вида. 

С реализирането на ИП не се засягат пряко потенциални и ловни местообитания на вида. 

Най-близкото установено находище на вида е разположено на повече от 5 km на югозапад 

от концесионната площ. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания – С реализирането на ИП не се засягат пряко 

местообитания на вида. Фрагментация няма да има (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - Районът на инвестиционното предложение не е 

потенциално местообитание на вида, поради което няма вероятност същите да бъдат 

засегнати при реализирането му. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от находището) на 

практика липсват подземни убежища в които видът зимува и се размножава. Въздействия 

не се очакват (степен 0). 

5. Прекъсване на биокоридори - ИП не засяга пряко местообитания на вида, вкл. такива, 

които биха могли да изпълняват биокоридорна функция.Инвестиционното предложение 

не е свързано с монтиране на високи линейни съоръжения, явяващи се преграда за 

миграциите на вида. Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - В района на находището липсват убежища на вида. Въздействие не се 

очаква и в потенциалните ловни местообитания на вида, поради специфичната му 

биология (степен 0). 

 

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) 
Биологични особености. Рядък вид на територията на България, привързан към 

равнинния карст. За убежища използва изключително подземни местообитания – пещери 

и рядко изкуствени подземия. Образува смесени колонии с други подковоноси прилепи и 

видове от род Myotis. Ловува най-често над открити местообитания – ливади и 

селскостопански площи в равнините. 
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Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на защитената зона видът е 

включен като наличен с численост 251 – 500 индивида. В рамките на полевите проучвания 

по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в зоната не са установени находища за 

зимуване на вида. В известните летни находища в зоната са били установени общо 40 

екземпляра. Установено е 1 находище - Пролазката пещера, на отстояние 15 km от 

концесионната площ. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е 

оценена на 101.7 ha от площта на зоната). Референтната площ на потенциалните ловни 

местообитания на вида в зоната оценена на 1093 ha (7.8% от площта на защитената зона). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. 

Територията на ИП не е местообитание на вида, и не би могъл да се разглежда като част 

от хранителния му биотоп. Според данните от проект „Картиране и определяне на 

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

и нашите проучвания, в района на находище „Кралево 2” не са установени на потенциални 

местообитания на вида. По време на нашите наблюдения и изследвания с ултразвуков 

детектор ловуващи индивиди от вида подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) в 

района на концесионната площ не бяха установени. 

 

Очаквани въздействия върху вида от реализация на ИП: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – С реализирането на ИП не се засягат пряко 

потенциални и ловни местообитания на вида. Концесионната площ на находище 

„Кралево 2“ е разположен извън границите на потенциални и ловни местообитания на 

подковоноса на Мехели (Rhinolophus mehelyi) в защитената зона. Най-близкото известно 

находище на вида е на отстояние над 15 km от разглежданата територия. Въздействия не 

се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат дейности в и/или в близост до 

територии, оценени като потенциални местообитания на вида. Фрагментация няма да има 

(степен 0). 

3. Увреждане на местообитания – В границите на заявената концесионна площ и съседни 

на нея територии не са установени потенциални местообитания на вида. Въздействия не се 

очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от находището) на 

практика липсват подземни убежища, в които видът зимува и се размножава. Въздействия 

не се очакват (степен 0). 

5. Прекъсване на биокоридори - ИП не засяга пряко местообитания на вида, вкл. такива, 

които биха могли да изпълняват биокоридорна функция. Инвестиционното предложение 

не е свързано с монтиране на високи линейни съоръжения, явяващи се преграда за 

миграциите на вида. Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - Не се очаква смъртност на индивиди, поради отсъствието му на 

разглежданата територия или в близост до нея. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) 

Биологични особености. Среща се в ниските части на страната, предимно в Южна 

България. Предпочита гористи карстови и скалисти терени. Пещерообитаващ вид, 

формира смесени колонии с други видове подковоноси. Не мигрира, но извършва редовни 

сезонни придвижвания между летните и зимните убежища. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на защитената зона видът е с 

численост от 251 до 500 индивида. В рамките на полевите проучвания по проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове - фаза I“ (МОСВ 2013) в защитената зона е установено 1 находище – Пролазката 

пещера с 22 зимуващи индивида и 2 индивида през лятото. Площта на потенциално най-
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благоприятните местообитания е оценена на 25.9 ha (0.2% от площта на защитената зона). 

Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 8736 ha (62.1% 

от площта на зоната). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. 

Територията на инвестиционното предложение не е местообитание на вида, в района не са 

установени подходящи убежища и не би могъл да се разглежда като част от хранителния 

му биотоп. Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

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

проучвания, в района на находище „Кралево 2” не са установени на потенциални 

местообитания на вида. Най-близкото установено находище е Пролазката пещера, 

отдалечено на разстояние над 15 km от концесионната площ на находище „Кралево 2“. По 

време на нашите наблюдения и изследвания с ултразвуков детектор ловуващи индивиди 

от вида средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) в района на концесионната 

площ не бяха установени. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 
1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията, предвидена за реализация на 

ИП не представлява потенциални местообитания на вида. Най-близкото известно 

находище на вида е на отстояние над 15 km от разглежданата територия. Въздействия не 

се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания – Липсват потенциални местообитания в района на 

ИП. Фрагментация няма да има (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - Находището е разположено на територия извън 

границите на площи, картирани като потенциални местообитания на вида. Въздействия не 

се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от находището) на 

практика липсват подземни убежища, в които видът зимува и се размножава. Въздействия 

не се очакват (степен 0). 

5. Прекъсване на биокоридори - ИП не засяга пряко местообитания на вида, вкл. такива, 

които биха могли да изпълняват биокоридорна функция. Инвестиционното предложение 

не е свързано с монтиране на високи линейни съоръжения, явяващи се преграда за 

миграциите на вида. Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - Не се очаква смъртност на индивиди, поради отсъствието му на 

разглежданата територия и в близост до нея. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 

Биологични особености: Наречен е трицветен поради оцветяването в три цвята на 

космите му – в основата са сиви, по средата жълти, а върховете – наситено 

чевеникавокафяви. Известни са 73 находища, разположени в цялата страна. Най-много 

убежища и колонии са установени в ниско-планинския пояс (до 400 - 500 m н.в.). 

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

изоставени постройки, стари военни бункери и др. Термофилен вид. Характерно за 

летните убежища е високата температура в тях (36-40 градуса). Често обитава летни 

убежища с подковоноси, също и с пещерния дългокрил и дългопръстия нощник. През 

зимата у нас са установени само единични индивиди в пещери (Големански 2011). Зимува 

в пещери при температура 5-10 градуса. Сравнително уседнал вид, чиито придвижвания 

рядко надхвърлят 40 km. В България е установена една от най-дългите миграции на вида 

(105 km) – от с. Муселиево, Никополско до пещерата Водните дупки в Централен Балкан. 

Максималната установена продължителност на живота е 20 години. 
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Оценка на популацията в защитената зона. В стандартния формуляр на защитената 

зона е включен като наличен без достатъчно достоверни данни за числеността му. При 

картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) видът не е установен в 

защитената зона. Не са установени летни и зимни находища на вида. Площта на 

потенциално най-благоприятните местообитания посредством индуктивно GIS 

моделиране е оценена на 143.2 ha (1.0 % от площта на защитената зона). Площта на 

потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 8093 ha (57.5 % от площта 

на зоната). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. 

Територията на инвестиционното предложение не е местообитание на вида, и не би могъл 

да се разглежда като част от хранителния му биотоп. Според данните от проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и нашите проучвания, в района на находище „Кралево 2” не 

са установени на потенциални местообитания на вида. По време на нашите наблюдения и 

изследвания с ултразвуков детектор ловуващи индивиди от вида трицветния нощник 

(Myotis emarginatus) в района на концесионната площ също не бяха установени. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 
1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията, предвидена за реализация на 

ИП не представлява потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват 

(степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания – Липсват потенциални местообитания в района на 

ИП. Фрагментация няма да има (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - Находището е разположено на територия извън 

границите на площи, картирани като потенциални местообитания на вида. Въздействия не 

се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от находището) на 

практика липсват подземни убежища, в които видът зимува и се размножава. Въздействия 

не се очакват (степен 0). 

5. Прекъсване на биокоридори - ИП не засяга пряко местообитания на вида, вкл. такива, 

които биха могли да изпълняват биокоридорна функция. Инвестиционното предложение 

не е свързано с монтиране на високи линейни съоръжения, явяващи се преграда за 

миграциите на вида. Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - Не се очаква смъртност на индивиди, поради отсъствието му на 

разглежданата територия и в близост до нея. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) 
Биологични особености: Рядък вид, срещащ се в горски ландшафти, предимно в 

планинските и полу-планинските райони. Обитава обрасли с гори райони, главно в 

планините. Води скрит начин на живот и рядко може да бъде наблюдаван. Най-често e 

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

убежища са установени над 500 m н.в. В по-ниските части са регистрирани единични 

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

Предпочита влажните горски местообитания в среднопланинския пояс (700 - 1400 m н.в.). 

През зимата е намиран поединично или на групи до 30 индивида в най-студените, 

привходни части на пещерите при температури около 0 - 2 °С. През летните месеци живее 

почти само в хралупи на дървета и по-рядко в други убежища (например цепнатини в 

скали). 
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Оценка на популацията в защитената зона. По данни от стандартния формуляр 

числеността на популацията на вида в зоната е между 67 и 109 индивида. В изготвения 

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

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) няма данни за установената численост в 

зоната по време на полевите проучвания (видът не е установен), а посочената в 

стандартния формуляр е определена на база степента на хабитатна пригодност по 

индуктивен модел (Мaxent модел за хабитатна пригодност (Maximum Entropy Species 

Distribution Modeling, version 3.3.3k). В рамките на проекта не са открити размножителни 

колонии в зоната. В литературата също липсват данни за такива. По време на полевите 

проучвания по проекта са установени 2 находища (на база наличие на пещери, минни 

галерии и гори над 60 год.) Като потенциални местообитания за вида в зоната са 

определени всички площи (на база брой стари дървета на хектар), за които пригодността в 

изготвения индуктивен модел е над 0.3. Площта на потенциалните местообитания е 

оценена на 3352 ha (23.83% от площта на защитената зона). Площта на местообитания с 

високо качество по индуктивен модел (Мaxent) за които степента на пригодност е > 0.6) е 

оценена на 872.2 ha (6.2% от площта на защитената зона). Като находища са определени 

горите в западната част на защитената зона. 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. 

Съгласно пространствените данни от проект „Картиране и определяне на 

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

2013), ПИ № 39390.222.18 представляващ концесионната площ, в която ще се реализира 

ИП отстои на около 10 km от най-близките потенциални находища (горските територии в 

западната част на защитената зона) и е извън границите на потенциални и ловни 

местообитания на вида. По време на нашите наблюдения и изследвания с ултразвуков 

детектор ловуващи индивиди от вида широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) в 

концесионната площ не бяха установени. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 
1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията, предвидена за реализация на 

ИП не представлява потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват 

(степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания – Липсват потенциални местообитания в района на 

ИП. Фрагментация няма да има (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - Находището е разположено на територия извън 

границите на площи, картирани като потенциални местообитания на вида. Въздействия не 

се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от находището) на 

практика липсват подземни убежища, в които видът зимува и се размножава. Въздействия 

не се очакват (степен 0). 

5. Прекъсване на биокоридори - ИП не засяга пряко местообитания на вида, вкл. такива, 

които биха могли да изпълняват биокоридорна функция. Инвестиционното предложение 

не е свързано с монтиране на високи линейни съоръжения, явяващи се преграда за 

миграциите на вида. Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - Не се очаква смъртност на индивиди, поради отсъствието му на 

разглежданата територия и в близост до нея. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 

Биологични особености. Обитава гористи карстови райони в близост до вода. Ловува 

основно в гори и покрайнините им, по-рядко из крайречна дървесна растителност. 

Зимните му убежища са подземни кухини, обикновено обширни пещери с постоянен 

микроклимат. Обикновено се заселват в най-топлите части (10-13 градуса) на пещерите. 

Летните убежища са естествени и изкуствени подземни кухини, по-рядко помещения в 

сгради. У нас са регистрирани размножителни колонии обикновено с численост от 
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няколко десетки до около 2000 индивида. През зимата се среща в смесени колонии, най-

често с подковоноса на Блази и подконовоноса на Мехели и по-рядко с големия 

подковонос. Не мигрира на далечни разстояния, но извършва редовни сезонни 

придвижвания между летните и зимни убежища (10–60 km). Най-дългите регистрирани 

придвижвания не надвишават 140 km. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на защитената зона е 

включен като разпространен вид с численост от 500 до 1500 индивида. В рамките на 

полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) в защитената зона е 

установено 1 лятно находище – Пролазката пещера с 1500 индивида в нея. Зимуващи 

индивида не са установени. Съгласно пространствените данни от проекта референтната 

площ на потенциално най-благоприятните местообитания е 213.6 ha (1.5% от площта на 

защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е 1751 ha 

(12.4% от площта на защитената зона). Най-благоприятните за вида местообитания са 

горите в западната част на защитената зона. 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. 

Територията на инвестиционното предложение не е местообитание на вида, и не би могъл 

да се разглежда като част от хранителния му биотоп. Според данните от проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и нашите проучвания, в района на находище „Кралево 2” не 

са установени на потенциални местообитания на вида. По време на нашите наблюдения и 

изследвания с ултразвуков детектор ловуващи индивиди от вида Южен подковонос 

(Rhinolophus euryale) в района на концесионната площ не бяха установени. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията, предвидена за реализиране на 

ИП не попада в границите на потенциални местообитания на вида в зоната. Въздействия 

не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат дейности в гори с поне 5 дървета 

във фаза на старост, оценени като потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

няма да има (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - Липсват потенциални местообитания в района на ИП. 

Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от находището) на 

практика липсват подземни убежища, в които видът зимува и се размножава. Въздействия 

не се очакват (степен 0). 

5. Прекъсване на биокоридори - ИП не засяга пряко местообитания на вида, вкл. такива, 

които биха могли да изпълняват биокоридорна функция. Инвестиционното предложение 

не е свързано с монтиране на високи линейни съоръжения, явяващи се преграда за 

миграциите на вида. Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - Не се очаква смъртност на индивиди, поради отсъствието му на 

разглежданата територия или в близост до нея. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

Бозайници (Mammalia) без прилепи 

1335 Европейски лалугер (Spermophilus citellus) 

Биологични особености. Европейският лалугер е дребен наземен бозайник от семейство 

Катерицови. Живее на колонии, където прави сложна система от дупки и тунели, в които 

се укрива от хищници, ражда малки и презимува в хибернация. Видът обитава обширни 

открити пространства с добре развит почвен слой. Местообитанията му лесно се 

определят по множеството дупки. Предпочита ниска растителност, макар че съществуват 

колонии и в ливади с висока трева, пасища с рядко разхвърляни храсти (вкл. хвойна) и 
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дървета. Заплахи за вида, които водят до спад в числеността на популациите му или 

пълното му изчезване са следните въздействия (Стефанов, 2006): 

 Разораване на необработваеми земи; 

 Деградация на пасища поради намаляване на пасищното скотовъдство; 

 Пряко унищожаване на лалугера като вредител по селскостопанските култури; 

 Строителство; 

 Залесяване на мери, пасища и ливади. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на защитената зона видът е 

включен като разпространен без данни за числеността му. При полевото изследване 

(картиране) по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ, 2013) от екипите картиращи 

европейски лалугер в защитената зона „Преславска планина“ са обследвани 13 

сравнително подходящи местообитания (10 от тях са преценени като потенциални), като в 

нито едно от тях не е установено находище (лалугерова колония). Вида не е установен, не 

са преброявани и лалугеровите дупки. Присъствието на лалугер в ЗЗ „Преславска 

планина“ не може да се изключи, защото в непосредствена близост до зоната се намира ЗЗ 

„Голяма Камчия“ в която има лалугерова колония. По този параметър природозащитното 

състояние на вида е неблагоприятно-незадоволително поради недостатъчност на 

информацията. В резултат на направения индуктивен модел общата площ на 

потенциалните му местообитания в защитената зона е както следва: оптимални 

местообитания – 20.2 ha и субоптимални местообитания – 472.3 ha. Природозащитното 

състояние на европейския лалугер в защитената зона е оценено като неблагоприятно-

незадоволително, поради това, че вида не е регистриран в зоната, както и лошото 

състояние на местообитанията – висока тревна растителност и липса на окосяване на 

ливадите. В пет от десетте потенциални местообитания (50 %) височината на тревната 

растителност надвишава 15 см. 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение.  
Територията на инвестиционното предложение не е местообитание на вида, и не би могъл 

да се разглежда като част от хранителния му биотоп. Според данните от проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и нашите проучвания, в района на находище „Кралево 2” не 

са установени на оптимални или субоптимални местообитания на вида. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията, на която ще се провежда открит 

кариерен добив не са установени потенциални територии обитавани от вида. Въздействия 

не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат дейности в и около известни 

местообитания на вида. Фрагментация няма да има (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания – Територията няма характер на местообитание на вида. 

С реализиране на ИП няма да бъдат извършвани дейности, които са сред установените 

заплахи за вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В района на инвестиционното предложение както и в границите на 

защитената зона не е установено присъствие на лалугерови колонии. Въздействия не се 

очакват (степен 0). 

5. Бариерен ефект - Съществуват два вида бариери за разпространението на европейският 

лалугер: естествени и изкуствени. Най-често изобразяваните естествени бариери са 

горските масиви. Антропогенни бариери са пътища, урбанизирани структури и др. С 

инвестиционното предложение не се засягат възможни коридори за придвижване на вида 

в границите на защитената зона. Въздействие не се очаква (степен 0). 
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6. Смъртност - Не се очаква смъртност на индивиди, поради отсъствието му на 

разглежданата територия и в границите на защитената зона. Въздействие не се очаква 

(степен 0). 

 

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna) 
Биологични особености. Рядък хищник. Живее на открит и сух терен. Обитава открити 

степни терени, ниви, лозя, храсталаци. Видът обикновено не копае собствени, а разширява 

подземни леговища на по-едроразмерни гризачи. Разпространен е основно в райони, 

където обитават лалугер и хомяк, които са главната му храна. Храни се още с гущери, 

птици и др. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на защитената зона е 

отбелязан като наличен, но няма данни за числеността на вида. При картирането по проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове - фаза I“ (МОСВ, 2013), пъстрият пор не е регистриран по време на теренната 

работа в ЗЗ BG0000421. В рамките на зоната са проведени и анкети, които също не 

потвърждават присъствието на вида. Приблизителната численост на пъстрия пор на 

територията на зоната, изчислена на базата на предполагаема плътност в пригодните 

местообитания 1 индивид./10 km², е 0.7 индивида. Потенциалните местообитания на 

пъстрия пор на територията на ЗЗ „Преславска планина”, изчислена въз основа на 

изготвения модел, възлиза на 731.4 хектара. Подходящите местообитания представляват 

много малка част, около 5 % от общата площ на зоната, която е 14060.01 хектара и 

отделните ядра са неравномерно разпръснати по територията й. Хранителната база в зона 

„Преславска планина“ също е оценена като бедна. Не е регистрирано нито едно находище 

на оптималната за вида хранителна база – лалугера. В част от посетените полигони 

хранителна база липсва, а в тези, в които има такава, тя е оскъдна (единични дупки на 

мишевидни гризачи и къртичини). Отчетена е и слаба свързаност на пригодните 

местообитания посредством биокоридори. Природозащитното състояние на пъстрия пор в 

защитената зона е оценено като неблагоприятно-незадоволително. 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. 

Територията на инвестиционното предложение не е местообитание на вида, и не би могла 

да се разглежда като част от хранителния му биотоп. Според данните от проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и нашите проучвания, в района на находище „Кралево 2” не 

са установени на оптимални или субоптимални местообитания на вида. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията, предвидена за реализиране на 

ИП не засяга потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания – С реализиране на ИП не се засягат известни или 

типични за вида местообитания и коридори за предвижване между тях. Въздействие не се 

очаква (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания – На територията, предвидена за реализация на ИП 

липсват потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство – Не е установено присъствие на пъстър пор на територията на ЗЗ 

BG0000421, както и в района на ИП, поради което въздействие не се очаква (степен 0). 

5. Бариерен ефект – С инвестиционното предложение не се засягат възможни коридори за 

придвижване на вида в границите на ЗЗ. Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - Не се очаква смъртност на индивиди, поради отсъствието му на 

разглежданата територия и в границите на защитената зона. Въздействие не се очаква 

(степен 0). 
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2609 Добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni): Представител на семейство Хомякови 

(Cricetidaedae), разред Гризачи (Rodentia). Прилича на обикновения хомяк, но се отличава 

с по–малките си размери, по–късата си опашка и светлия корем (тъмни са само гърдите). 

Добруджанският хомяк е ендемичен вид характерен за северна България, Добруджа, 

територии покрай р. Дунав, а в южна част на страната са наблюдавани отделни екземпляри 

край София и Казанлък. Обитава територии със смесено ползване (земеделски земи със 

значителен дял на естествената растителност), люцернови и житни площи в територии с 

дълбоки почви (над 50 – 100 см) и ниско ниво на подпочвените води (под 1.2 метра) 

(Цингарска 2009). 

 

Оценка на популацията в зоната.  

В стандартния формуляр на защитената зона е отбелязан като наличен, но няма данни за 

числеността на вида. При картирането по проект „Картиране и определяне на 

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

2013), пъстрият пор не е регистриран по време на теренната работа в ЗЗ BG0000421. При 

теренното изследване са проверени 5 потенциални според дедуктивния модел 

местообитания. От тях полевия екип е определ 1 за подходящ за вида и заложи 110 

живоловни капани. При проведеното теренно проучване видът не е регистриран в 

границите на защитената зона. Има научни съобщиния за регистрация на Добруджански 

хомяк в близко стоящата ЗЗ „Шуменско плато“ (Атанасова И. 2008. Фаунистичен състав и 

природозащитен статус на бозайниците в Природен парк „Шуменско плато“, Год. ШУ „К. 

Преславски“, Фак. по природни науки, Т. 17, Б6: 137-144;). и ЗЗ „Кабиюк“ (Ив. Атанасова, 

непубликувано), които са свързани с биокоридори с потенциалните местообитания, 

разположени по североизточното подножие на Преславска планина, така че наличието на 

вида в зоната не трябва да се изключва. В самата зона няма достоверна информация за 

находища на Добруджански хомяк. Природозащитното състояние по този параметър е 

неблагоприятно – незадоволително поради недостатъчна информация. 

 

ЗЗ “Преславска планина“ се намира в южните части на ареала на Добруджанския хомях 

(Mesocricetus newtoni). Поради естеството на терена, потенциалните местообитания са 

малко по площ – 650 ha и са силно разпокъсани. Разположени са в североизточното и 

югозападното подножие на планината. Биокоридорите са от особено голяма важност за 

рядък вид като Добруджанския хомяк, който се характеризира с разпокъсани 

местообитания. Те имат благоприятно влияние върху популацията на вида, тъй като 

служат за връзка между местообитанията му. Конкретно за ЗЗ „Преславска планина“ роля 

на биокоридори играят блоковете от селскостопански култури, които влизат в 

съприкосновение с потенциалнте местообитания на зоната. 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и нашите проучвания, в района 

на находище „Кралево 2“ няма установени находища или потенциални местообитания на 

вида. Концесионната площ на находище „Кралево 2“ както и съседните горски масиви, се 

явяват естествена бариера за разпространението на вида. Наличната в района транспортна 

инфраструктура и урбанизираните терени от друга страна са посочени като изкуствени 

бариери, възпрепятстващи миграцията на вида и заемането на потенциално подходящи 

местообитания. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията, на която ще се провежда 

открит кариерен добив не са установени находища/ територии обитавани от вида. 

Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания – С реализиране на ИП не се засягат известни или 

потенциални за вида местообитания. Въздействие не се очаква (степен 0). 
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3. Увреждане на местообитания – На територията, предвидена за реализация на ИП 

липсват потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство – Не е установено присъствие на вида на територията на ЗЗ BG0000421, 

както и в района на ИП, поради което въздействие не се очаква (степен 0). 

5. Бариерен ефект – С ИП не се засягат възможни биокоридори за придвижване на вида в 

границите на защитената зона. Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - Не се очаква смъртност на индивиди, поради отсъствието му на 

разглежданата територия или в близост до нея. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

Земноводни и Влечуги 

5194 (1279) Смок (Elaphe sauromates) 

Биологични особености. Обитава открити терени със степна растителност, разредени 

широколистни гори и храсталаци. Среща в ниските части на северна и югоизточна 

България (на запад до Пазарджик). През пролетта и есента е активен и през деня, но през 

горещите летни дни през деня се крие в дупки на гризачи, хралупи и под камъните. В 

храната му преобладават гризачи, птици и яйцата им и по-рядко гущери. Заплахи за вида 

са: 

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

нова трева за паша на домашните животни след първите дъждове. 

 Горски пожари възникнали поради небрежност или в резултат на разпространение 

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

 Превръщане на необработваемите земи в обработваеми. 

 Интензификация на селското стопанство. 

 Използване на отровни примамки за борба с гризачите. 

 Урбанизиране на големи площи от местообитанията му. 

 Прегазването му от автомобили по пътищата и др. 

 Пряко унищожаване от хора поради страх и ниска екологична култура. 

 Конкурентни видове се явяват хищни птици и бозайници (лисици, чакали, порове, 

невестулки), хранещи се с дребни бозайници. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на защитената зона няма 

данни за числеността на вида. При картирането по проект „Картиране и определяне на 

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

2013) в ЗЗ „Преславска планина” не е намерен нито един екземпляр и не са установени 

находища на вида. Няма налични данни за намирането на вида в зоната през последните 6 

години. Общата пригодна площ в защитената зона според потенциалното местообитание 

на вида е 1166.04 ha. Разпределението на площта на съответните категории на пригодност 

е както следва: 

- Отсъствие (клас 0) – 12899.35 ha (91.71% от цялата територия на зоната); 

- Слабо пригодни (клас 1) – 1102.55 ha (7.84%); 

- Пригодни (клас 2) – 63.38 ha (0.45%); 

- Оптимални (клас 3) – 0.11 ha (0.00%). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Според 

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

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ, 2013) част от територията на ИП е посочена 

като пригодни (1.8 ha) и слaбо пригодно (9.7 ha) местообитания на вида, които са 

определена на база индуктивен модел, т.е. при отчитане начина на трайно ползване на 

територията. При направените от нас преки теренни проучвания е обследвана територия с 

периметър 1000 метра около находище „Кралево 2“, включително и терените попадащи в 

обхвата на ИП. Територията е заета основно от широколистна гора с преобладаване на 

келяв габър, с плътност от 0.7 и изкуствени насаждения от черен бор с плътност 0.8. В 

границите на концесионната площ преминава автомобилен път. В съседство се намират 

урбанизирани територии - действаща кариера и промишлена площадка. В границите на 
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концесионната площ и в непосредствена близост до нея не е установено наличие на 

територии с разредена дървесно храстова растителност със склоп (пълнота в горските 

масиви) между 20 и 60 %. Не е установено и наличие на открити местообитания с групи 

храсти и изоставени земеделски земи. 

 

По време на нашите проучвания, в границите на концесионната площ и прилежащите 

терени в обхват 1000 m, не е регистрирано присъствие на вида. Предвид характера на 

обследваната територията, същата не представлява подходящи условия за неговото 

съществуване или за пребиваване в някои стадии от биологичния му цикъл. Разглежданата 

територия не представлява ключови за вида местообитания (такива от първостепенна 

важност за оцеляването на индивидите). 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания - Територията, предвидена за реализиране на 

ИП не попада в границите на местообитания, в които е възможно присъствието на вида. 

Няма да бъдат засегнати площи, подходящи за обитаване от вида или участъци от реални 

находища. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат дейности в територии, оценени 

като оптимални местообитания на вида, в които е възможно присъствието му или 

биокоридори за предвижване. Фрагментация няма да има (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания – Предвидените дейности нямат потенциал да доведат 

до увреждане или влошаване на оптимални местообитания на вида. Въздействия не се 

очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - Видът не е регистриран нито по литературни данни, нито от преки 

наблюдения при посещенията на терена, както и в границите на защитената зона. 

Въздействия не се очакват (степен 0). 

5. Бариерен ефект - Съгласно дефиницията за „бариера“ се възприема физическа бариера, 

която намалява или спира възможността за успешното преминаване на индивиди между 

две благоприятни местообитания. В повечето случаи бариерите са линейни обекти 

(пътища, големи реки) или големи компактни територии с неблагоприятни местообитания 

за съответния вид (големи населени места, високи планини, обработваеми монокултурни 

блокове и др.). С ИП не се засягат възможни коридори за придвижване на вида в 

границите на защитената зона. Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - Не се очаква смъртност на индивиди, поради отсъствието му на 

разглежданата територия или в близост до нея. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 
Биологични особености. Среща се в цялата страна до около 1100 m. н.в. Обитава блата, 

езера, язовири, рибарници и др. стоящи водоеми, както и бавно течащи реки и канали. 

Придържа се по бреговете на водоемите и рядко се отдалечава от водата. Храни се с водни 

безгръбначни животни, по-рядко с риби, жаби и ларвите им, понякога поглъща и 

растителна храна. Яйцата си снасят обикновено през юни като за целта женските могат 

значително да се отдалечат от водоема. Зимува на дъното на водоемите, по-рядко на 

сушата. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на защитената зона е 

отбелязана като налична популация, но няма данни за числеността на вида. По време на 

проучванията по проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I”, (МОСВ, 2013) в ЗЗ „Преславска планина” не е 

намерен нито един екземпляр и не са установени находища на вида. Изследвани са 4 

отделни трансекта в местообитания на вида с различна степен на пригодност, с обща 

дължина 32772.42 m. На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на 

пригодност на местообитанията в зоната са: 
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- Отсъствие (клас 0) – 12607.78 ha (89.64% от цялата територия на зоната); 

- Слабо пригодни (клас 1) – 1356.22 ha (9.64%); 

- Пригодни (клас 2) – 101.10 ha (0.72%); 

- Оптимални (клас 3) – 0.28 ha (0.00%). 

Природозащитното състояние на Emys orbicularis в ЗЗ „Преславска планина”е оценено на 

неблагоприятно – незадоволително, което се дължи на отсъствието на регистрирани 

екземпляри и наличието на оптимални те му местообитания е под 1% от защитената зона. 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. 

Територията на инвестиционното предложение не засяга водни обекти и няма отношение 

към местообитанията на блатната костенурка. Западно от концесионната площ в 

подножието на хълма, преминава малка месна рекичка, която в по-голяма част от годината 

е безводна. Специфичните екологични особености на разглеждания участък, изключват 

възможността за поява на Emys orbicularis. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията, предвидена за реализиране на 

ИП не засяга оптимални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвижда изграждане на хидротехнически 

съоръжения, и други обекти в/или в близост до известни находища на вида, които биха 

могли да фрагментират местообитанията му. Въздействие не се очаква (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - Реализирането на ИП не е свързано с пресушаване или 

замърсяване на стоящи водни тела и не представлява заплаха за местообитанията на вида. 

Въздействие не се очаква (степен 0). 

4. Безпокойство – На територията, предвидена за реализиране на инвестиционното 

предложение не са установени пригодни и/или оптимални местообитания. Специфичните 

екологични особености на разглеждания участък, изключват възможността за неговата 

поява. Не е установено присъствие на вида в защитената зона. Въздействия не се очакват 

(степен 0). 

5. Бариерен ефект - С ИП не се засягат възможни коридори за придвижване на вида в 

границите на защитената зона. Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - Не се очаква смъртност на индивиди, поради отсъствието му на 

разглежданата територия или в близост до нея. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

Сухоземни костенурки (Testudines): 

Сухоземните костенурки в България обитават следните основни естествени 

местообитания (според класификацията на палеоарктичните хабитати на Devillers & 

Devillers, 1996): 

 

МЕСТООБИТАНИЕ 

Пясъчни дюни и брегове  
Обрасли с храсти или редки дъбови гори покрай бреговете на Черно море 

Западно евразийски листопадни храсталаци (гъсталаци) на келяв габър, драка, люляк и др. 
На много места в ниските и хълмисти части на страната. 

Твърдолистни храсталаци 
Термо-медитерански храстови формации (предимно в Източните Родопи, Сакар, Дервентските 

възвишения, Санданско-Петричката котловина) 

Гъсталаци на Phyllirea 

Източна гарига на Cistus incanus 

Гръко-Балкански псевдoмаквиси 

Тревисти и степни съобщества на сухи варовити терени 

На много места в ниските и хълмисти части на страната 

Сухотревни съобщества на силикатни терени 

На много места в ниските и хълмисти части на страната 
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МЕСТООБИТАНИЕ 

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

На много места в ниските и хълмисти части на страната 

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

На много места в ниските и хълмисти части на страната 

 

1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 
Биологични особености. Обитава открити местности с тревна растителност, редки храсти 

и нискостеблени гори. Най-висока численост има в покрайнините на широколистни гори и 

полустепни пространства с рядка храстова растителност. Среща се и по крайбрежни 

пясъчни дюни в близост до широколистни гори. 

Отрицателно действащи фактори. Земеделската дейност на човека, особено през 

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

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

равнинните гори, събиране за храна от някои групи от населението. Отрицателно 

въздействие имат също строителството на магистрали, газопроводи и др., застрояването 

на Черноморското крайбрежие, горските пожари (особено в Югоизточна България), 

заменянето на широколистните гори с иглолистни (Бешков 2011). 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на защитената зона няма 

данни за числеността на вида. В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза 

І” видът не е регистриран. Изследвани са 4 отделни трансекта в местообитания на вида с 

различна степен на пригодност, с обща дължина 32 772 m. В защитената зона не са 

установени оптимални и пригодни местообитания на вида. На база индуктивното 

моделиране площите на отделните класове на пригодност на местообитанията в зоната са: 

- Отсъствие (клас 0) – 13938.11 ha (99.10% от цялата територия на зоната); 

- Слабо пригодни (клас 1) – 127.28 ha (0.90%); 

- Пригодни (клас 2) – 0.00 ha (0.00%); 

- Оптимални (клас 3) - 0.00 ha (0.00%). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. 

По време на нашите наблюдения и изследвания на територията в периметър от 1000 метра 

на и около концесионната площ находище „Кралево 2“ не са регистрирани екземпляри и 

не са установени следи от жизнена дейност от вида Шипобедрена костенурка (Testudo 

graeca). Видът не е регистриран нито по литературни данни, нито от преки наблюдения 

при посещенията на терена, при инвентаризационните проучвания по Натура 2000. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията, на която ще се провежда 

открит кариерен добив и в прилежащите и терени не са установени находища/ територии 

обитавани от вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания – С реализиране на ИП не се засягат известни или 

потенциални за вида местообитания. Въздействие не се очаква (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания – На територията, предвидена за реализация на ИП 

липсват потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство – Не е установено присъствие на вида на територията на ЗЗ BG0000421, 

както и в района на ИП, поради което въздействие не се очаква (степен 0). 

5. Бариерен ефект – С ИП не се засягат възможни коридори за придвижване на вида в 

границите на защитената зона. Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - Не се очаква смъртност на индивиди, поради отсъствието му на 

разглежданата територия или в близост до нея. Въздействие не се очаква (степен 0). 
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1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermani) 

Биологични особености. Видът се среща по хълмисти местности с храсти и 

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

разредени гори в нископланинския пояс в Южна България. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на защитената зона няма 

данни за числеността на вида. В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза 

І” в защитена зона „Преславска планина“ са установени 2 екземпляра, от които 1 мъжки и 

1 женски индивиди. Отчетената стойност на обилието на вида е 0.29 екз. на 1000 m. 

Общият брой на намерените екземпляри е твърде малък. По този показател е оценката е 

неблагоприятно – незадоволително състояние. Общата площ на оптималните 

местообитания на вида е 46.66 ha или 0.33% от територията на зоната. Двата екземпляра 

са регистрирани в югоизточната част на ЗЗ, в района на с. Иваново, община Върбица на 

разстояние над 10 km от концесионната площ на находище „Кралево 2“. 

 

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

природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ, 2013), в района около находище 

„Кралево 2“ са установени пригодни местообитания на вида. Съгласно пространствените 

данни за разпространението им в ЗЗ „Преславска планина“, представени на фиг. 5-09., е 

видно, че същите са определени на територията на съществуващата кариера, 

представляващ урбанизиран промишлен терен. Територията няма характеристики на 

потенциално местообитание на вида. 

 

 
Фиг. 5-09. Разположение на ИП спрямо потенциалните местообитания на 

Шипоопашата костенурка (Testudo hermani) в ЗЗ „Преславска планина“, картирани по 

проект МОСВ, 2013 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. 

По време на нашите наблюдения и изследвания на територията в периметър от 1000 метра 

на и около концесионната площ находище „Кралево 2“ не са регистрирани екземпляри и 
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не са установени следи от жизнена дейност от вида Шипоопашата костенурка (Testudo 

hermani). Видът не е регистриран в района нито по литературни данни, нито от преки 

наблюдения при посещенията на терена, при инвентаризационните проучвания по Натура 

2000. Най-близките площи картирани като оптимални местообитания са разпространени 

по южния скон на планината в землището на село Преселец, на разстояние около 5 km 

южно от разглежданото находище, фиг. 5-09.  

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията, на която ще се провежда 

открит кариерен добив и прилежащите и терени не са установени находища/ територии 

обитавани от вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания – С реализиране на ИП не се засягат известни или 

потенциални за вида местообитания и коридори за предвижване между тях. Въздействие 

не се очаква (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания – На територията, предвидена за реализация на ИП 

липсват потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство – Няма данни за присъствието на вида в района на ИП. Единствената 

регистрация на вида в ЗЗ BG0000421 е на отстояние над 10 km (по въздушна линия) от 

концесионната площ на находище „Кралево 2“. Поради значителната отдалеченост 

въздействие не се очаква (степен 0). 

5. Бариерен ефект – С ИП не се засягат възможни коридори за придвижване на вида в 

границите на защитената зона. Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - Не се очаква смъртност на индивиди, поради отсъствието му на 

разглежданата територия или в близост до нея. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) 

Биологични особености. Широко разпространен в по-голямата част от страната, до около 

1300 m н.в. (по изключение и по-високо). Обитава разнообразни водоеми със застояла 

вода – от големи блата и езера до малки локви, кладенци и др., като правило избягва 

проточни водоеми (реки, потоци и др.). По време на сухоземната фаза се среща в гори, 

храсталаци, пасища и ливади с разпръснати храсти и дървета, като се придържа към по-

влажните места. Извършва сезонни миграции, свързани с размножаването и зимуването. 

Размножителният период започва веднага след стопяването на снега и продължава до 

средата или края на пролетта. Оплождането става във водата. Голяма част от възрастните 

екземпляри напускат водоемите още през втората половина пролетта, но някои остават 

във водата до средата или до края на лятото. Може да зимува както във водата, така и на 

сушата. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартният формуляр няма числени данни за 

популацията на вида. При картирането по проект „Картиране и определяне на 

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

2013) в рамките на полевите изследвания, видът не е установен в зоната. Изследвани са 4 

отделни трансекта в местообитания на вида с различна степен на пригодност, с обща 

дължина 32 772 м. Определените като оптимални местообитания (клас 3) на вида са под 

1% от площта на защитената зона, поради което общата оценка на природозащитното му 

състояние в зоната е неблагоприятно – незадоволително. На база индуктивното 

моделиране разпределението на площта на съответните категории на пригодност на 

местообитанията е както следва: 

- Отсъствие (клас 0) – 8006.97 ha (56.93% от цялата територия на зоната); 

- Слабо пригодни (клас 1) – 5203.76 ha (37.0%); 

- Пригодни (клас 2) – 846.2 ha (6.06%); 

- Оптимални (клас 3) – 8.46 ha (0.06%). 

 



61 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение 

Съществуването на вида е тясно свързано с наличие на водоеми и водни обекти, каквито 

липсват в проучваната територия и в близост до нея. Преминаващата в подножието на 

хълма, западно от концесионната площ малка местна река в по – голяма част от годината е 

суха. Вода се появява само при проливни дъждове и през зимните месеци, която се 

задържа за много кратък период. При обхождане на намиращите се в района дерета не са 

установени представителите от клас Земноводни (Amphibia). Видът не се среща в 

границите на инвестиционното предложение и близките околности поради липса на 

подходящи условия за местообитания. Според данните от проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза 

I“ (МОСВ, 2013) и нашите проучвания, в района на и около концесионната площ на 

находище „Кралево 2“ не са установени оптимални местообитания на вида. На-близките 

оптимални местообитания на вида са картирани в района на с. Имренчево, отдалечени на 

разстояние над 4 km от разглежданата територия. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията, на която ще се провежда 

открит кариерен добив и в прилежащите и терени не са установени находища обитавани 

от вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания – С реализиране на ИП не се засягат известни или 

потенциални за вида местообитания и коридори за предвижване между тях. Въздействие 

не се очаква (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания – На територията, предвидена за реализация на ИП 

липсват потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство – Не е установено присъствие на вида на територията на ЗЗ BG0000421, 

както и в района на ИП, поради което въздействие не се очаква (степен 0). 

5. Бариерен ефект – С ИП не се засягат възможни коридори за придвижване на вида в 

границите на защитената зона. Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - Не се очаква смъртност на индивиди, поради отсъствието му на 

разглежданата територия или в близост до нея. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 

Биологични особености. Червенокоремната бумка обитава блата, езера, язовири, 

бавнотечащи участъци на реки, крайречни водоеми, канали, оризища, корита на чешми, 

локви и др. През зимата се заселва на сушата в близост до водоемите. 

 

Оценка на популацията в зоната. Видът е включен в стандартния формуляр на 

защитената зона, но няма данни за числеността на популацията. Няма предварителни 

данни за плътността и обилието на B. bombina. При картирането по проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза 

I”, (МОСВ, 2013), по време на полевите изследвания в зоната няма намерени екземпляри. 

Определените като оптимални местообитания (клас 3) на вида са твърде малко, под 1% от 

площта на защитената зона. Поради това общата оценка на природозащитното му 

състояние в зоната е неблагоприятно – незадоволително. На база индуктивното 

моделиране разпределението на площта на съответните категории на пригодност на 

местообитанията е както следва: 

- Отсъствие (клас 0) – 13905.42 ha (98.86% от цялата територия на зоната); 

- Слабо пригодни (клас 1) – 142.35 ha (1.01%); 

- Пригодни (клас 2) – 16.86 ha (0.12%); 

- Оптимални (клас 3) – 0.76 ha (0.01%). 
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Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение 

Съществуването на вида е тясно свързано с наличие на водоеми и водни обекти, каквито 

липсват в проучваната територия и в близост до нея. При обхождане на намиращите се в 

района дерета не са установени представителите от клас Земноводни (Amphibia). Видът не 

се среща в границите на инвестиционното предложение и близките околности поради 

липса на подходящи условия за местообитания. В периметър от 1000 m около 

концесионната площ на находище „Кралево 2“ няма стоящи водоеми, речните участъци 

и/или изкуствените канали, подходящи за обитаване от вида. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията, на която ще се провежда 

открит кариерен добив и в прилежащите ú терени не са установени находища обитавани 

от вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания – С реализиране на ИП не се засягат известни или 

потенциални за вида местообитания и коридори за предвижване между тях. Въздействие 

не се очаква (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания – На територията, предвидена за реализация на ИП 

липсват потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство – Не е установено присъствие на вида на територията на ЗЗ BG0000421, 

както и в района на ИП, поради което въздействие не се очаква (степен 0). 

5. Бариерен ефект – С ИП не се засягат възможни коридори за придвижване на вида в 

границите на защитената зона. Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - Не се очаква смъртност на индивиди, поради отсъствието му на 

разглежданата територия или в близост до нея. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

1193. Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) 

Биологични особености. Обитава потоци, реки, канали, езера, язовири, блата, временни 

изкопи, наводнени коловози по черни пътища и др. Среща се също и в силно обрасли и в 

замърсени водоеми. Не избягва и бързотечащи потоци. Размножителният период е от края 

на март до май-юни. Женската снася от 60 до 200 яйца. Те се прикрепят към водни 

растения или към субстрата поединично или на малки групи. Подвижността на 

метаморфозиралите жабки е голяма и способства за бързото разселване на вида. Зимува на 

сушата. 

 

Оценка на популацията в зоната. Видът е включен в стандартния формуляр на 

защитената зона, но няма данни за числеността на популацията му. При картирането по 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I”, (МОСВ, 2013), по време на полевите изследвания в 

зоната няма намерени екземпляри. Определените като оптимални местообитания (клас 3) 

на вида са твърде малко, под 1% от площта на защитената зона. Поради това общата 

оценка на природозащитното му състояние в зоната е неблагоприятно – незадоволително. 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение 

Съществуването на вида е тясно свързано с наличие на водоеми и водни обекти, каквито 

липсват в проучваната територия и в близост до нея. При обхождане на намиращите се в 

района дерета не са установени представителите от клас Земноводни (Amphibia). Видът не 

се среща в границите на инвестиционното предложение и близките околности поради 

липса на подходящи условия за местообитания. В периметър от 1000 m около 

концесионната площ на находище „Кралево 2“ няма стоящи водоеми, речните участъци 

и/или изкуствените канали, подходящи за обитаване от вида. 

 

 

 



63 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията, на която ще се провежда открит 

кариерен добив и в прилежащите ú терени не са установени находища обитавани от вида. 

Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания – С реализиране на ИП не се засягат известни или 

потенциални за вида местообитания и коридори за предвижване между тях. Въздействие 

не се очаква (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания – На територията, предвидена за реализация на ИП 

липсват потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство – Не е установено присъствие на вида на територията на ЗЗ BG0000421, 

както и в района на ИП, поради което въздействие не се очаква (степен 0). 

5. Бариерен ефект – С ИП не се засягат възможни коридори за придвижване на вида в 

границите на защитената зона. Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - Не се очаква смъртност на индивиди, поради отсъствието му на 

разглежданата територия или в близост до нея. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

Клас Риби (Pisces) 

В ЗЗ „Преславска планина“, като предмет на опазване са включени два вида риби: 

1134. Горчивка (Rhodeus sericeus amarus). Широкоразпространен дребен вид до 7 см, 

живее в мутуалистични взаимоотношения със сладководните миди от род Unio и 

Anodonta, в чиято мантийна празнина женската снася хайвера с помощта на дълго 

яйцеполагало. Видът обитава само водоеми с надморска височина до 500 метра. Придържа 

се главно към дълбоката зона на реките, но в стоящите водоеми предпочита топлите 

плитки крайбрежни зони, обрасли с гъста растителност. В стандартния формуляр на ЗЗ 

BG0000421 „Преславска планина“ няма числени данни за популацията на вида. При 

картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ, 2013) в рамките на полевите 

изследвания, видът не е установен в зоната. Вероятно е много рядък, или не се среща в 

нея. 

 

1149. Обикновен щипок (Cobitis taenia). Широко разпространен вид в по-голямата част 

от страната. Среща се в средните и долни течения на дунавските притоци, в самата река 

Дунав, в повечето от реките, вливащи се в Черно море, както и в реките от Егейския 

водосборен басейн. Релевантните му видове C. elongatoides и C. strumicae имат 

симпатрично разпространение. Трите вида се картират заедно поради трудното им 

разграничаване и сходната им биология. Води придънен живот. Храни се с дънни 

безгръбначни животни и детрит. Видът не се среща в реки с бързо течение. В участъците с 

бързо течение не се задържа, подходящия за неговото съществуване субстрат – пясък и 

тиня. Избягва изцяло каменист и глинест субстрат. В стандартния формуляр на ЗЗ 

BG0000421 „Преславска планина“ няма числени данни за популацията на вида. При 

картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ, 2013) в рамките на полевите 

изследвания, видът не е установен в зоната. 

 

В обхвата на изследваната територия не е наличен воден обект, който да има постоянна 

ихтиофауна. 

 

Очаквани въздействия: Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано 

замърсяване на водни обекти. ИП не е свързано с изграждане на прагове и други прегради 

в реки, затрудняващи естественото придвижване на рибите от един в друг речен участък. 

При реализиране на ИП в посочените граници и капацитет, не се очакват негативни 

въздействия върху местообитанията и популациите (както на месно, така и на национално 

ниво) на двата вида риби - Rhodeus sericeus amarus и Cobitis taenia, посочени като предмет 

на опазване в защитена зона „Преславска планина“. Въздействия не се очакват (степен 0). 
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Безгръбначни: 

4053 Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides) е представител на 

шипогръдите скакалци от семейство катантопиди (Catantopidae). Видът предпочита 

открити ксерофитни и ксеромезофитни тревисти и тревисто-храстови асоциации на 

каменисти или черноземни почви, като се придържа към почвата и ниския тревостой. 

Среща се и в разредени ксеротермни дъбови гори с тревист подлес. 

Оценка на популацията в зоната. При картирането по проект „Картиране и определяне 

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

2013) в рамките на полевите изследвания, видът не е установен в защитена зона 

„Преславска планина“. В доклада е направено следното заключение: Според указанията на 

ЕК в „Официален вестник на Европейския съюз” (бр. 198/61 от 30.7.2011) „Видовете се 

разглеждат като неприсъстващи в зоната например ако не са били наблюдавани там от 

дълго време”. В настоящият случай видът никога не е бил регистриран в зоната, а 

включването му тук е резултат от груб модел, направен във връзка с изготвяне на 

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

природни местообитания по НАТУРА 2000 в България” (2007). Територията на зоната 

попада северно от ареала на вида в този район, като границата е основното било на Стара 

планина. В зоната липсват пригодни местообитания за вида, както за западната, така и за 

източната му екологична форма. Заключение: Paracaloptenus caloptenoides не се среща в 

зоната и следва да се изключи от стандартния формуляр. 

 

Очаквани въздействия: Поради отсъствието на вида и пригодни за него местообитания в 

границите на защитена зона „Преславска планина“, въздействие не се очаква (степен 0). 

 

5.а.2. Защитена зона „Овчарово“ с код BG0002093 

5.а.2-1. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху 

типовете природни местообитания предмет на опазване в защитена зона „Овчарово“. 

Защитена зона BG0002093 „Овчарово“ не опазва типове местообитания от Приложение I 

на Директива 92/43/ЕЕС. 

 

5.а.2-2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху 

видове предмет на опазване в защитена зона „Овчарово“. 

Съгласно Заповед № РД-844/17.11.2008г. на МОСВ за обявяване на ЗЗ BG0002093 

„Овчарово“, като предмет на опазване са включени следните видове птици: 

 Ливаден дърдавец (Crex crex) 

 Синявица (Coracias garrulus) 

 Полска бъбрица (Anthus campestris) 

 Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

 

Концесионната площ на предвиденото за разработване находище „Кралево 2“ се намира 

на отстояние около 30 метра от ЗЗ „Овчарово“. Въздействията от реализирането ИП върху 

птиците, които се опазват в защитената зона се определят от чувствителността на вида, 

отдалечеността на ИП от местообитанията им, както и наличието на прегради (ивици 

горска растителност, естествени възвишения, пресечени терени) между местообитанията 

на птиците, които се опазват в защитената зона и концесионната площ. 

 

Направените от нас наблюдения в района на различни действащи кариери, включително и 

такива в които добивът на суровините се извършва по традиционния способ, чрез 

пробивно взривни работи показва, че птиците привикват към шумовите въздействия 

(включително и тези от взривяванията), не приемат машините като заплаха, а за някои от 

видовете котлованите на кариерите и насипищата се явяват рефугиуми в които намират 

защита от естествените си врагове разполагат гнездата си. 
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При проведено от нас едногодишно проучване в обхвата на въздействията на 4 бр. 

действащи кариери в района на общини Девня и Суворово (Чернево - варовик, Девня – 

варовик, Люляка – мергел, Чернево – мергел), установихме 43 вида птици, от които в 

приложение 2 на ЗБР са включени 8 вида, а в приложение 3 на ЗБР попадат 28 вида. В 

района на Димитровград около две действащи находища (Дурхана – мергел и Дурхана – 

глини), през зимния сезон 2016-2017г. бяха регистрирани 43 вида постоянно пребиваващи 

и зимуващи птици. Регистрираните от нас птици край кариерите „Среден кайряк“ и 

„Галата“ край Карнобат, Горно Езерово, община Бургас са 40 вида, а най-голямата 

колония розов скорец (Sturnus roseus) гнезди в кариера „Галата“ източно от гр. Карнобат. 

 

Конкретно за всеки един вид, който се опазва в ЗЗ BG0002093 „Овчарово“ при анализа на 

очакваните въздействия са взети предвид чувствителността на вида и отдалечеността на 

местообитанията му от находище „Кралево 2“. 

 

Ливаден дърдавец (Crex crex) 
Биологични особености. Прелетно гнездещ за страната вид - приоритетен за опазване и 

застрашен от изчезване вид (Приложение 3 на ЗБР). Числеността на националната 

популация е 4000 - 8800 токуващи мъжки. (Янков 2007). Обитава влажни ливади с висока 

трева, а често и места обрасли с ракита. Гнезди и в селскостопански площи, ниви люцерни 

и детелини. Избягва площи с открити водни пространства. Растителната покривка трябва 

да е поне 20см висока за да се укрие и не много гъста за да може да се придвижва. Често 

си сменя местообитанията и през различните години може да бъде забелязан на различни 

места. Появата му в земеделски земи зависи от сеитбооборота. Води нощен начин на 

живот. През пролетта долита сравнително късно през април-май. Ливадният дърдавец е 

сред видовете птици, които линеят. През юли-август маховите пера опадват, птиците 

изгубват способността си да летят и тогава са най-уязвими. Заплаха за вида е ранното 

косене, механизацията в селското стопанство и несъобразния с биологията им 

сеитбооборот. 

 

Оценка на популацията на вида в ЗЗ „Овчарово“ и на територията на 

инвестиционното предложение. В стандартния формуляр на защитената зона е включен 

като размножаващ се вид с численост 80 двойки. В случая видът е последователно 

полигамен, при гнездене не образува двойки, числеността му се отчита с броя токуващи 

мъжки. В рамките на полевите проучвания по проект: „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в ЗЗ 

BG0002093 „Овчарово“ са установени само 2 пеещи индивида. Съгласно тези проучвания 

двойките в защитената зона са не повече от 20-25. Находище „Кралево 2“ е разположено в 

UTM квадрат MH 77, в който гнездене на ливаден дърдавец не е регистрирано. Най-

близко регистрираното находище в обхвата на защитената зона е в UTM квадрат MH 57 в 

землището на с. Стража, на повече от 10 km на запад от Находище “Кралево 2” (Янков и 

кол., 2007). 

 

Очаквани въздействия от реализирането на ИП: 
 Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди. 

Находище “Кралево 2” е отделено от ЗЗ „Овчарово“ посредством кариера за добив на 

варовик „Кралево“, която е в експлоатация и горски, обрасли с дървесна растителност 

площи, в които видът не гнезди и не се задържа. Като нощно активен вид, прелита нощем 

над защитената зона, а почиващите през деня са укрити в гъсти треви и подходящи 

селскостопански култури. По тези причини безпокойство на гнездящи двойки, нисък 

гнездови успех и смъртност сред новоизлюпените и възрастни индивиди с реализирането 

на ИП не се очаква. Дейностите в предвидената за реализирането на ИП територия не са в 

състояние да предизвикат промени в числеността на прелитащите над защитената зона. 

Въздействията от реализирането на ИП, изразяващи се в спад на числеността на ливадния 

дърдавец (Crex crex) не се очакват. 
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 Загуба на местообитания 

Инвестиционното предложение изцяло ще се реализира на територия извън границите на 

защитената зона, а най-близко разположените до нея площи са кариера в експлоатация и 

горски територии, които не се числят към пригодните за вида местообитания. Най- 

близките подходящи местообитания на вида в защитената зона са разположени на около 

10km на запад от находището и извън обхвата на възможните въздействия поради което с 

реализирането на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати потенциални 

местообитания на вида. Въздействия не се очакват. Очакванията са за запазване на 

числеността на вида и местообитанията му в защитената зона, като общата оценка за вида 

ще бъде незначителна (0). 

 

Синявица (Coracias garrulus) 

Биологични особености. В Световния червен списък от 2016г. е включена под категория 

„Незастрашен” (LC). В страната видът се среща през гнездовия сезон и по време на 

миграция. Гнездовата популация в Европа е оценена на 53000-110000 двойки, като за 

България е 2500-5500 двойки. Гнезди в дупки по дърветата, речни брегове, стръмни 

скалисти склонове и хралупи на дървета (орехи и върби). Обитава покрайнините на сухи 

гористи райони или открити местности с групички дървета, като често каца по 

електропроводите от където наблюдава периметъра в който си намира храна. Отрицателно 

действащите фактори, водещи до намаляване на числеността ѝ са: Унищожаване и 

деградация на местообитанията ѝ, използване на химични препарати в селското 

стопанство за борба срещу вредители и пряко унищожаване (Мичев 2012). 

 

Оценка на популацията на вида в защитената зона и на територията на 

инвестиционното предложение. 
В стандартния формуляр на защитена зона „Овчарово“ е включен като гнездещ вид с 

численост 2 гнездещи двойки. В рамките на полевите проучвания по проект: „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза 

I“ видът не е установен в ЗЗ BG0002093 „Овчарово“. По време на нашите наблюдения в 

находище „Кралево 2“ и близките до него площи, видът също не бе наблюдаван. 

Подходящите за синявицата гнездови местообитания са речни брегове и прилежащите им 

обрасли с едроразмерна дървесна растителност с хралупи (орехи и върби) и стръмни 

скалисти склонове. Подходящи ловни местообитания са откритите площи с преминаващи 

през тях електропроводи. Находище „Кралево 2“ е разположено в UTM квадрат MH 77, в 

който не е регистрирано гнездене на синявица (Coracias garrulus). Прилежащата на 

находище „Кралево 2“, част от ЗЗ „Овчарово“ включва горски, обрасли с дървесна 

растителност площи в които видът не гнезди и не се задържа. 

 

Очаквани въздействия от реализирането на ИП: 
 Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди 

Находище „Кралево 2“ е разположено в UTM квадрат MH 77, в който гнездене на 

синявица (Coracias garrulus) не е регистрирано (Янков и кол, 2007). Находището е 

отделено от ЗЗ „Овчарово“ посредством кариера за добив на варовик „Кралево“, която е в 

експлоатация и горски, обрасли с дървесна растителност площи, в които видът не гнезди и 

не се задържа. Най - близките подходящи местообитания на вида в защитената зона са 

отдалечени от находището и извън обхвата на възможните въздействия, поради което с 

реализирането на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати потенциални 

местообитания на вида. По тези причини безпокойство на гнездящи двойки, нисък 

гнездови успех и смъртност сред новоизлюпените и възрастни индивиди с реализирането 

на ИП не се очаква. Дейностите в предвидената за реализирането на ИП територия не са в 

състояние да предизвикат промени в числеността на прелитащите над защитената зона. 

Очакваната от реализирането на ИП сред прелитащите и задържащите се в нея ще бъде в 
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границите на естествената. Въздействията от реализирането на ИП, изразяващи се в спад 

на числеността на синявицата (Coracias garrulus) не се очакват. 

 Загуба на местообитания 

Инвестиционното предложение изцяло ще се реализира на територия извън границите на 

защитената зона, а най-близко разположените до нея площи са горски територии, които не 

се числят към пригодните за вида местообитания. Най - близките подходящи 

местообитания на вида в защитената зона са разположени на около 10 km на запад от 

находището и извън обхвата на възможните въздействия, поради което с реализирането на 

инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати потенциални местообитания на 

вида. След разкривката и оформяне на достатъчно високи отвесни стени в котлована на 

кариерата е възможно заселване на вида и гнездене подобно на пчелояда, бреговата 

лястовица, бухала, керкенеза и белоопашатия мишелов, за които реализирането на 

подобни инвестиционни намерения е свързано с появата на нова гнездеща двойка. 

Въздействия не се очакват. Очакванията са за запазване на числеността на вида и 

местообитанията му в защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде 

незначителна  (0). 

 

Полска бъбрица (Anthus campestris) 
Биологични особености. Гнездещо-прелетен и преминаващ за България вид. Обитава 

разнообразни открити места и ниви. Гнезди по сухи открити, припечни места, ниви, угари, 

пустеещи зами, поляни, пасища, каменисти и песъчливи терени, голи хълмисти ридове, 

стари сечища и пожарища, а отделни двойки проникват в покрайнините на селища 

(Нанкинов 2012) и сметища. 

 

Оценка на популацията на вида в защитената зона и на територията на 

инвестиционното предложение: 
В стандартния формуляр на защитена зона „Овчарово“ е включена като гнездещ вид с 

численост 3 гнездещи двойки. В рамките на полевите проучвания по проект: „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза 

I“ в ЗЗ BG0002093 „Овчарово“ е установена 1 гнездеща двойка. Подходящи места за 

гнездене са налични в ниските части на защитената зона. Находище „Кралево 2“ е 

разположено в UTM квадрат MH 77, в който гнездене на полска бъбрица (Anthus 

campestris) не е регистрирано (Янков и кол, 2007). Находище “Кралево 2” е отделено от ЗЗ 

BG0002093 „Овчарово“ посредством кариера за добив на варовик „Кралево“, която е в 

експлоатация и горски, обрасли с дървесна растителност площи, в които видът не гнезди и 

не се задържа. Предвидената за реализирането на ИП територия не предлага подходящи 

местообитания за вида. По време на теренните проучвания видът не е наблюдаван. 

 

Очаквани въздействия от реализирането на ИП: 
 Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди 

Находище „Кралево 2“ е отделено от ЗЗ BG0002093 „Овчарово“ посредством находище 

Кралево, което е в експлоатация и горски, обрасли с дървесна растителност площи, в 

които видът не гнезди и не се задържа. Като нощно активен вид, прелита нощем над 

защитената зона, а почиващите през деня са укрити в гъсти треви и подходящи 

селскостопански култури. По тези причини безпокойство на гнездящи двойки, нисък 

гнездови успех и смъртност сред новоизлюпените и възрастни индивиди с реализирането 

на ИП не се очаква. Дейностите в предвидената за реализирането на ИП територия не са в 

състояние да предизвикат промени в числеността на прелитащите над защитената зона. 

Въздействията от реализирането на ИП, изразяващи се в спад на числеността на полската 

бъбрица (Anthus campestris) не се очакват. 

 Загуба на местообитания 

Инвестиционното предложение изцяло ще се реализира на територия извън границите на 

защитената зона, а най-близко разположените до нея площи са кариера в експлоатация и 

горски територии, които не се числят към пригодните за вида местообитания. Най- 
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близките подходящи местообитания на вида в защитената зона са извън обхвата на 

възможните въздействия, поради което с реализирането на инвестиционното предложение 

няма да бъдат засегнати потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват. 

Очакванията са за запазване на числеността на вида и местообитанията му в защитената 

зона, като общата оценка за вида ще бъде незначителна (0). 

 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 
Биологични особености. Прелетно гнездещ за България вид. В България е често 

разпространена с численост на популацията ѝ 300 000 – 700 000 двойки (Янков 2007). 

Обитава предимно открити, обрасли с храсти местности и покрайнини на гори, до горната 

граница на гората, сечища, градски паркове градини и индустриални зони (Янков 2007). 

Гнезди ниско по храстите и дърветата. Негативни въздействия за вида са горските пожари 

и употребата на инсектициди. 

 

Оценка на популацията на вида в защитената зона и на територията на 

инвестиционното предложение: 
По данни от стандартния формуляр видът е с численост в защитената зона 15 гнездещи 

двойки. В рамките на полевите проучвания по проект: „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в ЗЗ 

BG0002093 „Овчарово“ са наблюдавани 13 индивида. Подходящи места за гнездене са 

откритите необработваеми земи, храсталаците в ниските части на защитената зона и 

зелените площи в селищата, които са в границите ѝ. Находище „Кралево 2“ е отделено от 

ЗЗ BG0002093 „Овчарово“ посредством находище „Кралево“, което е в експлоатация и 

горски, обрасли с дървесна растителност площи, в които видът не гнезди и не се задържа. 

Предвидената за реализирането на ИП територия не предлага подходящи местообитания 

за вида. По време на теренните проучвания видът не е наблюдаван. 

 

Очаквани въздействия от реализирането на ИП: 
 Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди 

Видът е толерантен към човешко присъствие, гнезди и в малки населени места и 

покрайнини на градове. Наблюдавана е в дворове на хотели по Черноморското 

крайбрежие и в дворове на крайните улици на големи населени места (гр. Ямбол, гр.Китен 

(Вълчанов, непубл). Находище „Кралево 2“ е отделено от ЗЗ BG0002093 „Овчарово“ 

посредством находище „Кралево“, което е в експлоатация и горски, обрасли с дървесна 

растителност площи, в които видът не гнезди и не се задържа. По тези причини 

безпокойство на гнездящи двойки, нисък гнездови успех и смъртност сред 

новоизлюпените и възрастни индивиди с реализирането на ИП не се очаква. Дейностите в 

предвидената за реализирането на ИП територия не са в състояние да предизвикат 

промени в числеността на прелитащите над защитената зона. Очакваната от 

реализирането на ИП сред прелитащите и задържащите се в нея ще бъде в границите на 

естествената. Въздействията от реализирането на ИП, изразяващи се в спад на 

числеността на червеногърбата сврачка (Lanius collurio) не се очакват. 

 Загуба на местообитания 

Инвестиционното предложение изцяло ще се реализира на територия извън границите на 

защитената зона, а най-близко разположените до нея площи са кариера в експлоатация и 

горски територии, които не се числят към пригодните за вида местообитания. Най - 

близките подходящи местообитания на вида в защитената зона са извън обхвата на 

възможните въздействия, поради което с реализирането на инвестиционното предложение 

няма да бъдат засегнати потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват. 

Очакванията са за запазване на числеността на вида и местообитанията му в защитената 

зона, като общата оценка за вида ще бъде незначителна (0). 
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5. Б.) Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение 

върху целостта на защитените зони с оглед на тяхната 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. 

 

5.Б.1. Защитена зона „Преславска планина“ с код BG0000421 

Структура 

Площта, върху която ще се реализира ИП е 17.49 ha. Съпоставена към площта на 

защитената зона тя се явява едва около 0.12%. Цялата площ на ИП ще се усвоява поетапно 

за период от 35 години. Предвидена е технологична и биологична рекултивация на 

нарушените терени, която ще се извърши в срока на концесията. С изпълнението на 

предвидената рекултивация ще се възстанови в голяма степен сегашното състояние на 

растителността. Не се очаква с реализирането на инвестиционното предложение да 

настъпи промяна в структурата на защитената зона. 

 

Инвестиционното предложение е съвместимо с предмета и целите на опазване в Защитена 

зона „Преславска планина“ с код BG0000421 по директивата за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна. 

 

Функции и природозащитни цели 

Загуба на местообитания 

Проектът за обявяване на защитена зона BG0000421 „Преславска планина” е насочен към 

опазване на 15 типа природни местообитания, които са тясно асоциирани със 

сухоземната среда на обитаване. Нито един от 15 типове природни местообитания не са 

представени на територията на инвестиционното предложение и няма да бъдат 

негативно повлияни от реализацията и експлоатацията му. Не се очаква пряко увреждане 

на типове природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона. 

Целевите видове, чиито местообитания са предложени за опазване в защитената зона не са 

установени в границите на концесионната площ на находище „Кралево 2” или на 

прилежащите на него територии. Реализирането на инвестиционното предложение не е 

свързано с отнемане на площи от оптимални местообитания на видове, предмет опазване в 

защитената зона. 

 

Фрагментация 

Няма да настъпи фрагментация на природни местообитания, предмет на опазване в зоната. 

Инвестиционното намерение няма да предизвика фрагментация на местообитанията на 

нито един вид от включените като целеви за опазване. Разглежданата площ, на която ще 

се реализира ИП заема терени, определени като непригодни местообитания, в които 

целеви видове не са установени. 

 

Няма да има допълнителен бариерен ефект върху видове животни. Няма условия за 

създаване на значими бариери и прегради, ограничаващи ежедневните придвижвания на 

индивиди спрямо потенциални или ключови местообитания на видове животни в 

защитената зона. 

 

Обезпокояване на видове – Видовете, предмет на опазване в защитена зона „Преславска 

планина“ обитават места отдалечени от територията, предвидена за реализация и 

експлоатация на находище „Кралево 2”. По-подробно кой вид, коя част на защитената 

зона обитава, каква е вероятността да се появи в близост до находището в процеса на 

разработване, е разгледано в анализа на въздействията за всеки един вид поотделно. 

Основание за това са резултатите от полевите проучвания по проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза 
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І” и проведените от нас теренни наблюдения през периода от март до юли, 2019 г. От 

видовете предмет на опазване в защитената зона ответни реакции, с които може да бъде 

установено, безпокойство проявяват само тези с висша нервна система – птици, 

бозайници. За останалите видове този фактор не е от значение. От първостепенно 

значение е деградацията на местообитанията им. 

 

В обхвата на въздействие на ИП не са регистрирани екземпляри от защитени видове 

бозайници, предмет на опазване в защитената зона както и техни местообитания. Не се 

очаква безпокойство на бозайници и влечуги в местата им за размножение, хранене или 

почивка, които се опазват в защитената зона. 

 

Нарушаване на видовия състав 

Реализацията и експлоатацията на ИП няма да наруши видовия състав и състоянието на 

популациите на растителните видове, предмет на опазване в защитената зона. 

 

Както се вижда от анализа по видове в т. 5.а.1-2 и от заключенията в т. 2, реализацията на 

ИП няма да окаже негативно въздействие върху видове животни и техните местообитания. 

Не се очаква нарушаване на видовия състав и на популациите на животинските видове, 

предмет на опазване в защитената зона. 

 

Химически промени 

- Няма да настъпят. 

Хидрогеоложки промени 

- Не се очакват. 

Геоложки промени 

- Не се очакват. 

Други промени 

- Не се очакват. 

 

Експлоатацията на находище „Кралево 2” няма да доведе до създаването на значимо 

отрицателно кумулативно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена 

зона BG0000421 „Преславска планина”. 

 

Инвестиционното предложение няма да окаже пряко и значимо косвено въздействие 

върху целостта за защитената зона с оглед на нейната структура, функции и 

природозащитни цели, както по време на реализацията, така и при експлоатацията на 

инвестиционното предложение. 

 

Не са необходими специални компенсиращи мерки. 

 

5.Б.2. Защитена зона „Овчарово” с код BG 0002093 

Структура 

Инвестиционното предложение е разположен извън границите на защитената зона. 

Очакваните въздействия са с локален характер и не засягат ключови местообитания, 

значими за миграцията, географското разпространение или свободното съществуване на 

видове птици, предмет на опазване в защитената зона. Не се очаква с реализирането на 

инвестиционното предложение да настъпят промени в структурата, функциите и 

природозащитните цели на защитената зона. 

 

Функции и природозащитни цели 

Загуба на местообитания 

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с нарушаване на 

потенциални или известни местообитания на видове птици, предмет опазване в 

защитената зона. 
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Фрагментация 

Не се очаква фрагментация на местообитанията на видове птици предмет на опазване в 

защитената зона. 

 

Обезпокояване на видове 

В района на находище „Кралево 2“ не е установено присъствие на целеви видове птици, 

вкл. гнездящи видове, предмет на опазване в зоната. 

 

Нарушаване на видовия състав 

Не съществува вероятност някой от видовете, предмет на опазване в защитената зона да 

престане да я обитава в резултат от реализирането на инвестиционното предложение. Не 

се очаква редуциране на видовия състав на орнитофауна. 

 

Както се вижда от анализа по видове в т. 5.а.2-2 и от заключенията в т. 2, реализацията на 

ИП няма да окаже негативно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, 

предмет на опазване в защитената зона. 

 

Химически промени 

- Няма да настъпят. 

Хидрогеоложки промени 

- Не се очакват. 

Геоложки промени 

- Не се очакват. 

Други промени 

- Не се очакват. 

 

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже пряко и значимо косвено 

въздействие върху целостта за защитената зона с оглед на нейната структура, функции и 

природозащитни цели, както по време на реализацията, така и при експлоатацията му. 

 

Не са необходими специални компенсиращи мерки. 

 

6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени 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. 

С цел опазване на биологичното разнообразие в района на инвестиционното предложение 

и предотвратяване на негативни въздействия върху предмета и целите на опазване в 

защитените зони за изпълнение по време на строителство и експлоатацията са предложени 

следните мерки: 

 

А. максимално преценяване на отрицателни въздействия в периода на проектиране 

1. При изготвяне на проекта за рекултивация да се заложи използването само на 

растителни видове, които са местни и са типични за местообитанията, предмет на 

опазване в ЗЗ BG0000421 „Преславска планина“. Да не се допуска внасянето на 

чужди и инвазивни растителни видове при ландшафтното оформяне на терена. 

 

Б. максимално намаляване на отрицателните въздействия в периода на подготовка 

на терена и по време на експлоатация 
1. Хумусният пласт да се запазва до последващо използване след усвояването на 

запасите от варовик за процеса на рекултивация. 

2. Да не се допуска сеч на дървета и храсти, увреждане и замърсяване на съседни на 

концесионната площ терени. 
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3. Движението на автомобили да се осъществява само по предвидените в проекта за 

добив пътища. 

4. Да не се допускат разливи на гориво и смазочни материали и др. замърсители. 

5. При възникване на авария с транспортна техника, свързана с разлив на гориво, 

незабавно да се предприемат мерки за ограничаване и ликвидиране на разлива. 

6. Стриктно спазване на цялостния работния проект, както и на годишните планове за 

експлоатация при провеждането на добив и рекултивацията на терена. 

7. Провеждане на ПВР извън гнездовия период на птиците (април-юни). 

 

7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие 

върху защитената зона, включително нулева алтернатива 

- Алтернативи за местоположение и транспорт 

Поради спецификата на този вид дейност – добив на полезно изкопаемо варовици, 

определянето на площта е от първостепенно значение, което е предшествано от 

задълбочени проучвания и разработки с цел доказване на запасите. На база проучени, 

доказани и утвърдени геоложки запаси от полезното изкопаемо – варовици са определени 

границите на концесионната площ на находище „Кралево – 2“.  

 

С Разрешение №265/13.07.2012г. и Договор с Министерство на енергетиката от 

14.11.2012г. „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД, получава право да извърши 

проучване на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства, в 

площ „Кралево - 2”, разположена в землището на с. Кралево, Община Търговище. 

Размерът на определената за проучване площ е 0.27 km
2
. 

 

На база изготвения геоложки доклад и условията на залягане на варовиците и 

конфигурацията на терена е определена и обща концесионна площ от 174 902 m
2
, 

покриваща доказаните запаси и необходимите технологични площи за осъществяване на 

дейността в т.ч. насипище за откривка и вътрешни кариерни пътища. 

 

Поради тези причини алтернативи относно местоположението на разглежданото 

находище не съществуват, тъй като на тази площ са установени подземните богатства и са 

определени границите на запасите и ресурсите. 

 

По отношение на транспортни трасета за извозване на суровината, алтернативите са 

използване на съществуващата общинска и републиканска пътна мрежа с преминаване 

през с. Кралево или алтернативно трасе, преминаващо извън населеното място. С цел 

избягване преминаването на тежките МПС през населени места в случая ще се ползва 

съществуващият асфалтов път, обслужващ находище „Кралево”. 

 

- Алтернативи за технологии 

Относно предлаганата технология на добив алтернативи също не съществуват, тъй като 

вида на полезното изкопаемо в находището – варовик, позволява изземване единствено по 

открит – кариерен метод с извършване на пробивно-взривни работи. 

„АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ АД възнамерява да преработва добитата суровина 

извън концесионната площ на находище „Кралево – 2“. Преработката на суровината ще се 

извършва в ТСИ „МЕТSO“, собственост на възложителя, разположено на територията на 

находище „Кралево“, в непосредствена близост до разглеждания имот с идентификатор 

39390.222.18.  

 

В заключение на гореизложеното може да се каже, че избраните технико-технологични 

решения за осъществяване на ИП са приемливи и отговарят на „най-добрите практики” в 

открития минен добив. 

 

 



73 

Оценката на наличната документация и съществуващо състояние показва: 

- налично е находище с доказани запаси; 

- за находището е издадено Разрешение №265/13.07.2012г. и Договор с 

Министерство на енергетиката от 14.11.2012г. „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО 

МОРЕ” АД, за проучване на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за 

подземните богатства (ЗПБ), в площ „Кралево - 2”, в землището на с. Кралево, 

Община Търговище; 

- теренът на находището е подходящ за открит кариерен добив; 

- находището е на достатъчно отстояние от населени места; 

- находището не засяга защитени територии, по смисъла на Закона за защитените 

територии; 

- съществува обходно трасе за достъп и извозване на суровината от находището, с 

цел избягване преминаването на тежкотоварни МПС през населени места; 

- при експлоатация на находището има възможност за прилагане на мерки, които да 

предотвратят и/или минимизират въздействията върху околната среда. 

 

“Нулева алтернатива” – критерии за избор или отхвърляне: 

Оценката на съществуващо състояние и очакваните въздействия от експлоатация на 

находището показва, че разработването на налични природни ресурси няма да доведе до 

необратими отрицателни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда, 

няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението, съответства на 

нормативните изисквания и има положителен икономически ефект. 

 

С изготвеното от „Автомагистрали Черно море” АД инвестиционно предложение за добив 

на подземни богатства се дава приемливо решение по отношение на технико-

икономическа обосновка и екологичните изисквания за опазване на околната среда. 

Предвижда се модерен технологичен способ на работа в съответствие изискванията за 

най-добрите налични техники (НДНТ) и прилагане на мерки за предотвратяване и контрол 

на евентуални неблагоприятни въздействия върху околната среда и населението. 

 

Най-добрите налични техники, които гарантират ограничаване на въздействията при 

експлоатация са представени в Management of mining, quarrying in the european union, Study 

made for DG Environment, European Commission Co-ordination by P. Charbonnier, December 

2001; Background Information for Revised AP-42 Section 11.19.2, Crushed Stone Processing 

Review and Update Remaining Sections of Chapter 8 (Mineral Products Industry) of AP-42 EPA 

Contract 68-D2-0159, Work Assignment I-01; Рrogram to study the products from explosives 

and to identify explosives that can be used safely underground, U. S. Bureau of Mines) и 

включват: 

- оросяване на вътрешно кариерните пътища и насипища; 

- използване на малко на брой автосамосвали и багери; 

- използване на съвременни машини с двигатели, отговарящи на изискванията за 

допустими емисии на замърсители в отработилите газове; 

- движение с ниска скорост;  

- поддържане в добро състояние на пътищата, през които ще преминават товарните 

автомобили. 

- своевременна и ефективна техническа и биологическа рекултивация; 

- прилагане на критериите, които нормално се препоръчват при провеждане на ПВР, 

за гарантиране на минимални въздействия, посочени в Australian and New Zealand 

Environment Council (ANZEC) guidelines: 

 Максимално ниво на шумово излъчване при ПВР 115dB, като това ниво може 

да бъде надхвърляно в 5% от общия брой на проведени ПВР за период от 12 

месеца, като то не може да надхвърля 120 dB; 
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 Максимално ниво на земни вибрации 5 mm/s в местата на въздействие. Нивото 

от 5 mm/s може да бъде надхвърляно в  5% от общия брой на проведени ПВР за 

период от 12 месеца, като то не може да надхвърля 10 mm/s; 

 ПВР да се провеждат между 09.00 и 17.00 часа от понеделник до петък. Да не 

се провеждат ПВР в събота, неделя и празничните дни. 

- прилагане на най-добрата практика при разработката на кариери (Best Practice 

Environmental Management In Mining, Noise, Vibration and Airblast Control, 

Department of Environment Australia, 1998), включваща: 

 Избор на методи и материали за ПВР с най-ниско шумово ниво; 

 Планиране на добива с оглед създаване на екраниращи стени; 

 Използване на буферни зони и земни оврази; 

 Редуциране количеството на заряд; 

 Използване на различни степени на закъснение; 

 Използване на минимален брой вторични ПВР; 

 Провеждане на ПВР в съответствие с местните условия; 

 Използване на охрана или предупредителна система при провеждане на ПВР; 

 Прилагане на ефективна програма за информиране. 

 

При спазване на стандартите на дейност на дружеството и на поетите ангажименти по 

рекултивация, рисковете са сведени до минимум. Това ще даде възможност за 

оползотворяване на подземните богатства, без необратими въздействия върху околната 

среда и биологичното разнообразие в района. 

 

8. Картен материал с местоположението на всички елементи на 

проекта/инвестиционното предложение спрямо защитените зони и техните елементи 

 
Фиг. 8-01. Местоположение на находище „Кралево 2“ спрямо защитени зони  

BG0000421 “Преславска планина“ и BG0002093 „Овчарово“ 
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9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно 

критериите по чл. 22 от Наредбата за ОС  

При изготвянето на настоящата оценка, предмета на опазване в Защитена зона 

„Преславска планина“ и ЗЗ „Овчарово“ е изведен приоритетно отчитането на всички 

екологични ефекти, които противоречат на екологичните цели за включване на зоните в 

Натура 2000. При изготвяне на анализите е ползван принципа на предпазливостта, като е 

възприет възможно най-лошия сценарий за всяко вероятно въздействие в рамките на 

научните предпоставки за съществуването на последното. 

 

Анализирани са потенциалните влияния от разработване на находище „Кралево 2“ и 

възможното им кумулиране с такива, произхождащи от реализацията на всички други 

инвестиционни предложния, планове и програми. Оценена е степента и потенциала им за 

въздействие върху всеки един от видовете в предмета и целите на опазване на защитените 

зони, както и общо върху целостта, структурата, функциите и природозащитните им цели. 

Инвестиционното предложение е свързано с разработване на находище „Кралево 2“ чрез 

открит кариерен добив на строителни материали - варовик. Имайки предвид изяснените 

подробно в т. 3 описания на елементите на ИП, които самостоятелно или в комбинация с 

други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат 

значително въздействие върху защитените зони или техните елементи. Въз основа на 

извършените анализи и оценки за двете защитени зони, може да се обобщи следното: 

 Реализацията на ИП в посочените терени и граници не влиза в противоречие и не 

нарушава целите за определянето на защитените зони. 

 С инвестиционното предложение ще бъдат засегната площ от 17.49 ha, което 

представлява 0.12 % от общата площ на защитената зона „Преславска планина“. 

 Дейността не засяга находища и местообитания на редки, ендемични и включени в 

приложенията на Закона за биологичното разнообразие растителни и животински 

видове. 

 Няма да бъдат фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени и 

ендемични видове, характерни за зоните, както и няма да бъде влошена 

структурата и динамиката на техните популации. 

 Дейността не засяга ключови местообитания, значими за миграцията, географското 

разпространение или свободното съществуване на видове птици, предмет на 

опазване в защитена зона „Овчарово“. 

 Не се очаква ограничаване на сезонната миграция на мигриращите видове птици. 

 С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква намаляване на 

благоприятния природозащитен статус на типове природни местообитания и 

видове, предмет на опазване в защитените зони. 

 Не се очаква безпокойство на индивиди, в степен, която би могла да доведе до 

трайното им прогонване и съществена промяна на числеността и ареала им на 

разпространение. 

 Изграждането и експлоатацията на находище „Кралево 2” няма да доведе до 

създаването на значимо отрицателно кумулативно въздействие върху предмета и 

целите на опазване на защитените зони. 

 Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика сукцесионни 

процеси, водещи до мащабна промяна на видовия състав или в условията на 

средата - химически, хидроложки, геоложки или други промени. 

 Всички изяснени потенциални отрицателни въздействия могат да бъдат 

минимизирани чрез смекчаващи мерки, които ще осигурят и запазването, и 

осигуряването в бъдеще на благоприятно природозащитно състояние на 

местообитанията на животински видове и техните популации, предмет на опазване 

в защитените зони. 

 Не се налагат специални компенсиращи мерки. 
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Заключение: 

С реализацията на ИП за „Разработване на находище за строителни материали– 

подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (варовици) 

от Находище „Кралево – 2”, землище с. Кралево, Община Търговище, Област 

Търговище, в ПИ с идентификатор 39390.222.18 по КК на с. Кралево, Община 

Търговище” няма да бъде значително увреден предмета и целите на опазване на ЗЗ 

„Преславска планина“ с код BG0000421 по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ „Овчарово“с код 

BG0002093 по Директива 2009/147/ЕЕС за опазване на дивите птици. Няма да бъдат 

засегнати и увредени видове, местообитания на видове предмет на опазване в 

защитените зони. Няма да бъдат фрагментирани местообитания и популациите на 

редки, защитени и ендемични видове, както и няма да бъде влошена структурата и 

динамиката на техните популации. 

 

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР, включително доказателства за 

това и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато 

заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на защитените зони ще бъде 

значително увреден от реализирането на проекта/инвестиционното предложение или 

от реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е 

налице друго алтернативно решение. 

Според направените проучвания и оценка, липсва наличие на обстоятелства по чл. 33 от 

Закона за биологичното разнообразие, в т.ч. доказателства за това и предложение за 

конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 от закона. 

 

11. Информация за използваните методи на изследване, включително 

времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на 

въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата 

информация 

За оценка състоянието на биоразнообразието в обхвата на инвестиционното предложение 

и определяне размерът на щетите от реализацията му, са извършени теренни проучвания 

през месеците април, май юни, юли и август, 2019 г. Проучванията са насочени върху 

фито- и зооценозите, както и върху местообитанията и възможните популации на 

конкретните видове, резултатите, от които са посочени и дискутирани в настоящият 

доклад. 

 

Обследвана е територия с периметър 1000 метра около находище „Кралево 2“, която е 

подробно инвентаризирана за подходящи местообитания/ месторастения за видове, 

предмет на опазване. За животинските видове са изследвани налични места за обитаване, 

места за хранене и др. характерни за изискванията на всеки вид типични територии. 

 

Използвани са и лични данни на авторите, събрани в други периоди от 2002 до 2018 г. в 

района на действащи кариери. Теренните проучвания са извършени съгласно методиките 

за мониторинг на природните местообитания и целевите за опазване в двете защитени 

зони животински видове поместени в информационната система Натура 2000, раздел 

Национална приоритетна рамка за действие достъпна онлайн на сайта 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Documents. 

 

При изследване на растителният свят в границите на инвестиционното предложение е 

използван маршрутният метод и методът на пробните площадки. Определянето на 

видовете е извършено по Флора на Република България, том 1-10 и по Определител на 

висшите растения в България (Кожухаров (ред.) 1992). Определянето на местообитанията 

е според Ръководството за определяне на местообитания от европейска значимост в 

България (Кавръкова и др., 2009). Използвани са Стандартните формуляри за НАТУРА 
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2000, Използвани са резултатите от проект: „Картиране и определяне на 

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

2013). 

 

За оценка състоянието на фауната са използвани основни методи и подходи за преки 

теренни изследвания. Това са маршрутния или трансектен метод (Line transects) и методът 

на точковото броене (Point counts) (Bibby et al., 1992). Всеки от тях има определени 

предимства и зависи от поставените цели и характера на местността. 

 

За установяване видовия състав на прилепите, тяхната срещаемост в проучваната 

територия, са проведени теренни изследвания посредством регистрация на 

ехолокационните и социални звуци на прилепите с Детектор за ултразвук, като получените 

записи са анализирани чрез специализиран софтуер „BatSound“. Използван бе ултразвуков 

детектор тип NE612-receiver - тип heterodyne and Transect Tranquuility time expansion 

detector. Принципът на ултразвуковият детектора е, че преобразува звуците на прилепите 

които не са доловими за човешкото ухо, в такива, които могат да бъдат чути от човека. 

 

За определяне на земноводните и влечугите е ползван Определител на земноводните и 

влечугите в България. София, Зелени Балкани, 2007г. 

 

Прогнозите и оценките на въздействието са извършени въз основа на многогодишния 

практически опит, натрупан при проучването и мониторинга на влажни зони, защитени 

територии, на редки, застрашени и защитени растителни и животински видове в България. 

Прогнозната оценка е на база информацията за степента на засягане на съответния вид и 

неговия хабитат в района на ИП. Направените анализи и изводи са в съответствие с 

изискванията на Директивите на Европейския съюз, хармонизираното българско 

природозащитно законодателство и на всички международни конвенции, по които 

България е страна. Използвана е справочна литература, Уеб страници и публикации от 

НПО, като източници на информация за региона и защитената зона. 

 

От възложителя бяха предоставени изисканите технически параметри на обекта, 

предпроектните проучвания и друга необходима за подготвянето на настоящия доклад 

документация. 

 

Птиците в района на ИП са определени визуално въз основа на направените наблюдения и 

издаваните от тях звуци, като при трудности в определянето на видовете е ползван 

определителя Collins Bird guide 2009г. Обследването на птиците е извършено чрез 

прилагането на трансектния метод (Line transects methods Bibby et al., 1992) като са 

отчетени нереещи птици и такива, ползващи като миграционни коридори въздушното 

пространство в района на ИП. Наблюденията на птиците са извършвани рано сутрин по 

време на излитането от местата за нощуване. Проучванията са извършвани с помощта на 

бинокъл Opticron с увеличение 8 x 40. 

 

Прогнозите и оценките на въздействието върху птиците са извършени въз основа на 

многогодишния практически опит, натрупан при проучването и мониторинга на влажни 

зони, защитени територии, на редки, застрашени и защитени видове птици в България. 

При определянето на възможността на достоверност за гнездене е използвана 16 

степенната скала използвана при съставянето на Европейския орнитологичен атлас 

(HAGEMEUER,BLAIR), и Атласа на гнездещите птици в България (П Янков). 

A: Възможно гнездене 

1. Вид наблюдаван през размножителния период (РП) в подходящ за гнезденето му 

биотоп; 

2. Пеещ/и мъжки, наблюдаван/и поне веднъж през РП 

В: Твърде възможно гнездене 
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3. Двойка, наблюдавана през РП в подходящ за гнездене биотоп 

4. Демонстрация от вида на заета гнездова територия през интервал от няколко дни 

5. Брачни игри или копулация 

6. Посещаване на вероятно гнездово място, полети за смяна на партньорите при мътене 

7. Прояви на тревога, подсказващи наличие на малки или гнезда 

8. Наличие на мътилно петно по птица, държана в ръка 

9. Строеж на гнездо или изкопаване на гнездова камера 

С: Сигурно гнездене 

10. Демонстриране на силна тревога или демонстриране на ранена птица 

11. Празно гнездо или на черупки от яйца 

12. Нелетящи малки 

13. Възрастни птици, често посещаващи недостъпни места,(скрити гнезда) 

14. Пренасяне на храна на малките или на фекални торбички 

15. Гнездо с яйца  

16. Гнездо с малки 

 

За определяне степента на въздействието върху типове природни местообитания, 

предмет на опазване в ЗЗ „Преславска планина“ е използвана 10-степенна скала на оценка, 

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

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

Таблица 11-1. Десет степенна скала за оценка на въздействието 

Оценка Критерии 

0 Дейността не оказва въздействие 

1 Дейността има много слабо отрицателно въздействие 

2 Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия 

3 Дейността може да предизвика краткосрочни  отрицателни въздействия 

4 Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия 

5 Дейността може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия 

6 Дейността може да предизвика синергични въздействия 

7 

Дейността може да предизвика вторични, кумулативни, синергични отрицателни 

въздействия. Въздействието може да бъда премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни 

мерки. 

8 

Дейността може да предизвика значителни вторични, кумулативни, синергични отрицателни 

въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни 

мерки. 

9 

Дейността предизвиква значителни, средносрочни или дългострочни/постоянни отрицателни 

въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни 

мерки. 

10 
Дейността предизвиква значително и постоянно/необратимо отрицателно въздействие. 

Въздействието не може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. 

 

Възприети са следните четири степени на въздействие в зависимост от баловите оценки: 

0 – няма въздействие 

 от 1 до 3 – слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на 

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

 от 4 до 6 – средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в 

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

 от 7 до 10 – значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато чрез 

избор на алтернативи или прилагане на смекчаващи и компенсаторни мерки. 

 

Оценката се основава на изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на 

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

предмета и целите на опазване на защитените зони. 
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Всички оценки направени в настоящият доклад са извършени въз основа на нормативната 

база по българското екологично законодателство, адаптирано с европейското - Закона за 

опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените 

територии и произтичащите от тях нормативни документи – правилници, наредби и 

тарифи за обезщетения при нанесени неотстраними вреди. 

 

За оценка на степента на въздействията върху целевите растителни и животинки 

видове е приложена специфична скала за оценка на въздействието, тъй като методичният 

подход за тяхното оценяване (според резултатите от проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, МОСВ 2013; 

вж. методиките за определяне БПС на съответните видове) се различават значително от 

тези при природните местообитания. Възприетите тук степени при оценката на степента 

на въздействие са дефинирани по следния начин: 

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

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

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

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

съответния специфичен доклад по проект „Картиране и определяне на природозащитното 

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

Степен 1 – незначително въздействие. Очакваното въздействие ще бъде 

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

потенциалните местообитания на вида в зоната, определена в съответния специфичен 

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

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

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

един от критериите. Въздействието може да бъде естествено компенсирано от 

екосистемата или ограничено чрез прилагане на мерки. Необходимостта от прилагане на 

мерки се основава на експертна преценка, освен в случай, че ПС на вида в рамките на 

защитената зона е определено като „неблагоприятно - лошо“ (според съответния 

специфичен доклад по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“; МОСВ 2013), когато прилагането на мерки 

и/или алтернативни решения е задължително. 

Степен 2 – средно въздействие. Очакваното въздействие ще бъде дългосрочно 

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

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

резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), но няма да доведе до промяна 

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

критериите. Задължително е прилагането на мерки (и/или алтернативни решения в случай, 

че ПС на вида в разглежданата защитена зона е „неблагоприятно - лошо“), които биха 

могли да сведат степента на въздействие до 1 - незначително въздействие. 

Степен 3 – значително въздействие. Очакваното въздействие ще бъде 

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

потенциалните местообитания на вида в зоната, определена в съответния специфичен 

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

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

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

или повече от критериите.  

 

При значително въздействие задължително се прилагат адекватни, изпълними и 

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

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

разглеждат алтернативни решения. 
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