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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ В ДОКЛАДА АБРЕВИАТУРИ 
 

АГКК Агенция по геодезия, картография и кадастър 

АД Акционерно дружество 

АИС Автоматична измервателна станция 

БАН Българска академия на науките 

БД База данни 

БДЗП Българско дружество за защита на птиците 

БДС Български държавен стандарт 

ВиК Водоснабдяване и канализация 

ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадни води 

ДВ Държавен вестник 

ДГС Държавно горско стопанство 

ДП Директива 79/409/ЕИО от 2 април 1979 за опазване на дивите птици 

ЕАД Еднолично акционерно дружество 

ЕЖ Еквивалент жители 

ЕИК Единен идентификационен код 

ЕО Екологична оценка 

ЕООД Еднолично дружество с ограничена отговорност 

ЕСУТ Експертен съвет по устройство на територията  

ЕТ Едноличен търговец 

ЖП Железопътен 

ЗБР Закон за биологичното разнообразие 

ЗДОИ Закон за достъп да обществена информация 

ЗЗ Защитена зона 

ЗМ Защитена местност 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗТ Защитена територия 

ИП Инвестиционно предложение 

ИПГВР Интегриран план за градско възстановяване и развитие 

ИУ Икономически университет 

ИУЕЕО Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства 

М Мащаб 

МАС Мобилна автоматична станция  
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МО Министерство на отбраната 

МОСВ Министерство по околната среда и водите 

МПС Моторно превозно средство 

МУ Медицински университет 

НТП Начин на трайно ползване 

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори 

НЦООЗ Национален център за опазване на общественото здраве 

ОВОС Оценка въздействието върху околната среда 

ООД Дружество с ограничена отговорност 

ОС Наредба ОС. Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони  

ОУП Общ устройствен план 

ОЧЦМ Отпадъци от черни и цветни метали 

П3 План за застрояване 

ПВТ Подземно водно тяло 

ПДК Пределно допустима концентрация 

ПИ Поземлен имот 

ПП Парцеларен план 

ПП Природен парк 

ППП Планове, програми и проекти 

ПРЗ План за регулация и застрояване 

ПС Пределна стойност 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУП Подробен устройствен план 

ПУРБ План за управление на речните басейни 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

РП Размножителен период 

СДН  Среднодневна норма 

СЧН Средночасова норма 

ТЕЦ Топло-електрическа централа 

ТУП Териториално-устройствен план 

УПИ Урегулиран поземлен имот 

ФПЧ10 Фини прахови частици до 10 микрона 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Докладът за оценка степента на въздействие от прилагането на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на имоти в местност 

„Малка чайка“ – гр. Варна върху предмета и целите на опазване на защитена зона 

„Варненско – Белославско езеро“ BG0000191 се извършва на основание чл. 31 – 34 от 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 35-37 от Наредбата за условията и 

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

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредба за ОС) и е съобразен с изискванията поставени с Решение ВА-16/ЕО/2018 

г. на директора на РИОСВ – Варна. 

Докладът се изготвя като приложение към Доклад за екологична оценка на ПУП-

ПРЗ и има за цел да се определят и оценят възможните въздействия от прилагането на 

плана върху защитена зона „Варненско – Белославско езеро“ BG0000191, обявена за 

опазване на дивите видове птици. 

Автори на доклада са независими експерти, отговарящи на изискванията на чл. 

9, ал. 1 от Наредбата за ОС, за което са приложени съответните декларации и 

документи. 

 



Доклад за оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ в м. „Малка чайка“ – Варна върху  

предмета и целите на опазване на ЗЗ„Варненско - Белославско езеро“ BG0000191 

 

9 /163 

 

1. АНОТАЦИЯ НА ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ 

1.1 Информация за Възложителя 

 

Възложител по настоящата процедура по смисъла на параграф 1 т. 20 от 

Допълнителните разпоредби на ЗООС е: 

„МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р. П. СТОЯНОВ – ВАРНА“ 

J Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Марин Дринов, № 55; 

J Ректор: проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. 

J тел: 052 650 057; e-mail:  rector@mu-varna.bg;  http://www.mu-varna.bg/BG/ 

J Лице за връзка: Нина Куликова – Ръководител отдел „Управление на 

собствеността“ към Медицински университет, тел. 052-677-029; 

J e-mail: nkulikova@mu-varna.bg 

 

1.2 Основание за изработване на ПУП-ПРЗ 

 

ПУП-ПРЗ се изработва на основание Заповед № 629/28.11.2014 г., допълнена със 

Заповед № 189/ 22.05.2017 г., на Главния архитект на Община Варна и Решение по т. 

2, Протокол № 43 от 01.12.2015 г. на Експертния съвет по устройство на територията 

(ЕСУТ) на Община Варна за разширяване обхвата на ПУП-ПРЗ с цел уточняване на 

общите параметри на техническата инфраструктура, автомобилния достъп, 

структуриране на територията на квартали и общото ползване на акваторията. 

В последствие е извършена промяна в кадастралните регистри на територията, 

като имот с идентификатор 10135.5200.4 е с нов идентификатор 10135.5200.187. 

Поради промяна в собствеността на имот с идентификатор 10135.5200.100, същият е 

разделен на два имота: 10135.5200.100 и 10135.5200.182, като вторият имот е частна 

собственост и е изваден от обхвата на Плана. 

За изработване на проекта на ПУП – ПРЗ е разработено задание. 

 

Наименование на плана 

 

„Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ с 

кадастрални идентификатори: 

10135.5200.37,   10135.5200.89,  10135.5200.126,  10135.5200.128, 10135.5200.129, 

10135.5200.3,     10135.5200.187, 10135.5200.39,   10135.5200.93,   10135.5200.98, 

10135.5200.100, 10135.5200.101, 10135.5200.105, 10135.5200.113, 10135.5200.114, 

10135.5200.115, 10135.5200.124, 10135.5200.125, 10135.5200.127, 10135.5200.133, 

10135.5200.138 по плана на „Зона за спорт, яхтинг и рекреации“, местност „Малка 

Чайка“, град Варна". 

 

mailto:тел:%20052%20650%20057
mailto:uni@mu-varna.bg;%20
mailto:uni@mu-varna.bg;%20
http://www.mu-varna.bg/BG/
mailto:nkulikova@mu-varna.bg


Доклад за оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ в м. „Малка чайка“ – Варна върху  

предмета и целите на опазване на ЗЗ„Варненско - Белославско езеро“ BG0000191 

 

10 /163 

 

Посочените по-горе заповеди за изготвяне на ПУП са индивидуални 

административни актове и точно определят наименованието на плана. За целите на 

настоящия доклад се използва наименование, което определя имотите, включени в 

новите устройствени зони без да се изброяват имоти, предвидени за пътища и 

техническа инфраструктура в очертаните от плана граници. 

Наименованието е променено и се различава от посоченото в заданието за ПУП, 

тъй като са настъпили промени в номерацията на някои имоти и в настоящия момент 

някои от тях са заменени с имоти с променени номера. 

Общата площ на територията в обхвата на ПУП е около 32 ха, което включва 

площта на имотите и площи за улици и друга техническа инфраструктура. 

ПУП-ПРЗ се изработва по искане на Възложителя Медицински университет град 

Варна. 

Подробният устройствен план се разработва в съответствие с разпоредбите на 

Закона за устройство на територията, Наредба №8 за обем и съдържание на 

устройствените планове, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони, както и указанията на Общият 

устройствен план на Община Варна. 

 

ФИГУРА 1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ СПРЯМО ГР. ВАРНА И ГРАНИЦИТЕ НА ЗЗ 

 

 

1.3 Обхват, цели и задачи на подробния устройствен 

план 

Подробният устройствен план се разработва в съответствие с разпоредбите на 

Закона за устройство на територията, Наредба №8 за обем и съдържание на 

устройствените планове, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на 
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отделните видове територии и устройствени зони, както и указанията на Общият 

устройствен план на Община Варна. 

 

Обхват 

Общата площ на територията в обхвата на ПУП е около 32 ха, попадащи в 

местност „Малка чайка“ в землището на град Варна. 

Настоящият начин на трайно ползване на имотите, в обхвата на плана, съгласно 

опорен план на територията е представен в таблица по-долу. 

 

ТАБЛИЦА 1. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА В ОБХВАТА НА ПУП–ПРЗ. ИМОТИ, СЪГЛАСНО 

ОПОРЕН ПЛАН ПО ДАННИ ОТ АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪР КЪМ 02.09.2021 Г. 

Идентиф

икатор 
Стар номер 

Площ 

кв. м 

Трайно 

предна-

значение 

Начин на трайно 

ползване 

Вид 

собстве-

ност 

Собственик/ 

Носител на 

вещни права 

*10135.52

00.187 

000021 

(10135.5200.

4) 

16 047 
Урбани-

зирана 

За друг курортно-

рекреационен 

обект 

Държавн

а 

публична 

Министерств

о на 

отбраната 

10135.520

0.39 

стар номер 

39, квартал 

0 

693 

Земеделск

а, категория 

4 

Нива Частна 

Варна 

дайвинг 

център ООД 

*10135.52

00.100 

стар номер 

100 
4267 

Земеделск

а, категория 

4 

Пясъци 
Държавн

а частна 
Държавата 

10135.520

0.101 

стар номер 

101, квартал 

0 

11697 

Земеделск

а, категория 

4 

Пасище 
Общинск

а частна 

Община 

Варна 

10135.520

0.113 

стар номер 

000027,00009

5 

10003 

Земеделск

а, категория 

4 

Пасище Частна 

Комар 

инвестмънт 

ООД 

10135.520

0.114 

стар номер 

000027,00009

5 

4003 

Земеделск

а, категория 

4 

Пасище Частна 

Комар 

инвестмънт 

ООД 

10135.520

0.115 

стар номер 

000027,00009

5,000118 

7999 

Земеделск

а, категория 

4 

Пасище Частна 
Филвик АД и 

Бейсик ЕООД 

10135.520

0.138 

стар номер 

000103 
8099 

Земеделск

а, категория 

4 

Пасище 

Земи по 

чл.19 от 

ЗСПЗЗ 

Стопанисван

о от 

общината 

10135.520

0.37 

стар номер 

37, квартал 

0 

22471 

Територия, 

заета от 

води и 

водни 

съоръжения 

За водостопанско, 

хидромелио-

ративно 

съоръжение 

Общинск

а частна 

Община 

Варна 

10135.520

0.3 

стар номер 

98 
4528 

Урбани-

зирана 

За ниско 

застрояване до 10 м 

Държавн

а частна 

Икономическ

и 

университет 

10135.520

0.89 

стар номер 

89, квартал 

0 

557 
Урбани-

зирана 
За спортна база 

Общинск

а частна 

Община 

Варна 

10135.520

0.93 

стар номер 

93, квартал 

0 

15147 
Урбани-

зирана 

За водна спортна 

база 

Държавн

а частна 
Държавата 

10135.520

0.98 

стар номер 

94, квартал 

0 

9133 
Урбани-

зирана 

За курортен хотел, 

почивен дом 

Държавн

а частна 

Икономическ

и 

университет 
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Идентиф

икатор 
Стар номер 

Площ 

кв. м 

Трайно 

предна-

значение 

Начин на трайно 

ползване 

Вид 

собстве-

ност 

Собственик/ 

Носител на 

вещни права 

10135.520

0.105 

стар номер 

105, квартал 

0 

7602 
Урбани-

зирана 

За други видови 

спорт 

Държавн

а частна 

Българска 

академия на 

науките 

10135.520

0.124 

стар номер 

7, квартал 1, 

парцел I 

13847 
Урбани-

зирана 

За друг вид 

застрояване 

Общинск

а частна 

Община 

Варна 

10135.520

0.125 

стар номер 

520022 
14102 

Урбани-

зирана 

Друг вид поземлен 

имот без 

определено 

стопанско 

предназначение 

Държавн

а частна 

Икономическ

и 

университет 

10135.520

0.126 

стар номер 

520022 
22278 

Урбани-

зирана 

Друг вид поземлен 

имот без 

определено 

стопанско 

предназначение 

Държавн

а 

публична 

Медицински 

университет 

10135.520

0.127 

стар номер 

520022 
9628 

Урбани-

зирана 

Друг вид поземлен 

имот без 

определено 

стопанско 

предназначение 

Държавн

а 

публична 

Медицински 

университет 

10135.520

0.128 

стар номер 

520022 
81384 

Урбани-

зирана 

Друг вид поземлен 

имот без 

определено 

стопанско 

предназначение 

Държавн

а 

публична 

Медицински 

университет 

10135.520

0.129 

стар номер 

520022 
23507 

Урбани-

зирана 

Друг вид поземлен 

имот без 

определено 

стопанско 

предназначение 

Държавн

а 

публична 

Медицински 

университет 

10135.520

0.133 

стар номер 

520022 
1988 

Урбани-

зирана 

Друг вид поземлен 

имот без 

определено 

стопанско 

предназначение 

Държавн

а частна 
Държавата 

 

*Съгласно справка в Агенция по кадастъра от 19.05.2020 г., за имот 10135.5200.4, 

собственост на Министерство на отбраната е отразено разделяне на три нови имота 

10135.5200.184, 10135.5200.183 и 10135.5200.186. С НТП за друг курортно-рекреационен 

обект. Това отразяване в АК е извършено след издаване на Заповедта за допускане 

разработването на ПУП-ПРЗ и допълването ѝ. В последствие е извършено ново 

обединяване на трите имота, като съгласно справка в АГКК към 25.11.2020 г., имотът е 

с кадастрален номер 187. 

Имот с идентификатор 10135.5200.100, който в първоначалния вариант на плана е 

бил с обща площ от 13 802 кв.м – държавна собственост, е извършена промяна в 

собствеността, като от имота е обособен нов имот с идентификатор 10135.5200.182 – 

частна собственост и площ от 8 522 кв.м Тази част е изключена от обхвата на плана. В 

обхвата на плана остава имот с кадастрален номер 100, който е с намалена площ. 

Местоположението на имотите е показано на фиг. 1 – актуална извадка от 

кадастрална карта – АГКК. 
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ФИГУРА 2. ИЗВАДКА ОТ  АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ И КАДАСТЪР, АКТУАЛНА КЪМ 02.09.2021 Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Граница на ПУП – ПРЗ 
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Разработвания ПУП-ПРЗ включва решаване на транспортната и друга 

инфраструктура на територията и допълнително включва в обхвата си терени за улици 

и други обществено-обслужващи съоръжения. За целите на настоящата оценка са 

разгледани всички терени в обхвата на плана. В допълнениe към горните имоти 

оценката се простира и върху посочените по-долу. 

 

ТАБЛИЦА 2. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА В ОБХВАТА НА ПУП–ПРЗ. ИМОТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ 

ЗА УЛИЦИ И ДРУГА ИНФРАСТРУКТУРА. ПО ДАННИ ОТ  АГКК 02.09.2021 Г. 

Идентиф

икатор 

Стар 

номер 

Площ 

кв. м 

Вид собстве-

ност 

Трайно 

предна-

значение 

Начин на трайно 

ползване 

10135.520

0.11 
6 1123 

Държавна 

частна 

Територия на 

транспорта 

За друг поземлен имот за 

движение и транспорт 

10135.520

0.12 

99, 

квартал 

0 

503 
Общинска 

частна 

Територия на 

транспорта 
За местен път 

10135.520

0.18 

18, 

квартал 

0 

1467 
Държавна 

частна 

Територия на 

транспорта 

За друг поземлен имот за 

движение и транспорт 

10135.520

0.23 
23 9137 

Общинска 

частна 

Земеделска, 

категория 4 
Нива 

10135.520

0.27 

27, 

квартал 

0 

1867 
Стопанисвано 

от общината 

Земеделска, 

категория 4 
Пасище 

10135.520

0.95 

95, 

квартал 

0 

211 
Стопанисвано 

от общината 

Земеделска, 

категория 4 
Пасище 

10135.520

0.96 

96, 

квартал 

0 

2421 
Общинска 

частна 

Територия на 

транспорта 
За местен път 

10135.520

0.97 

97, 

квартал 

0 

148 
Общинска 

частна 

Територия на 

транспорта 
За местен път 

10135.520

0.106 
140001 2147 

Стопанисвано 

от общината 

Земеделска, 

категория 4 

За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

10135.520

0.130 
520022 5483 

Държавна 

частна 
Урбанизирана За местен път 

10135.520

0.131 
520022 1194 

Държавна 

частна 
Урбанизирана 

Друг вид поземлен имот 

без определено 

стопанско 

предназначение 

10135.520

0.134 
520022 496 

Държавна 

частна 
Урбанизирана За местен път 

10135.520

0.137 
 1810 

Стопанисвано 

от общината 

Земеделска, 

категория 4 
Пасище 

10135.521

4.102 
 327 

Държавна 

частна 
Урбанизирана 

За друг поземлен имот за 

движение и транспорт 

10135.521

4.103 

88, 

квартал 

0 

1767 
Държавна 

частна 

Територия на 

транспорта 
За местен път 
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Идентиф

икатор 

Стар 

номер 

Площ 

кв. м 

Вид собстве-

ност 

Трайно 

предна-

значение 

Начин на трайно 

ползване 

10135.521

7.18 

3, 

квартал 

0 

3237 
Стопанисвано 

от общината 

Земеделска, 

категория 4 

За селскостопански, 

горски, ведомствен път 

10135.521

7.19 

120018, 

квартал 

0 

1030 
Общинска 

частна 

Земеделска, 

категория 4 
Нива 

 

Разглежданите от устройственото планиране 21 имота имат обща площ от 288 964 

кв. м по данни от АГКК (28,9 ха). 

С включване на имотите за транспортна инфраструктура и други съоръжения 

общата площ става 323 332  кв.м (по данни от АГКК). 

 

Основни цели на плана 

Основната пряка цел е да се изработи Подробен устройствен план – План за 

регулация на територия от местността „Малка чайка“, гр. Варна. С ПУП – ПРЗ се 

постига детайлно определяне на зоните и устройствените показатели за бъдещи 

строителни и благоустройствени мероприятия в обхвата на проектната територия. 

Нормативно определената цел на устройственото планиране е гарантирането на 

устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението. 

С прилагане на устройствения план ще се постигне: 

J Ще се създадат условия за урегулилане и застрояване със спортни 

съоръжения и средноетажни сгради, предназначени за обществено-

обслужващи дейности – спорт и рекреация; 

J Ще се осигури устойчиво организиране и функциониране на територията; 

J Ще се постигне определен социален ефект чрез влагане на инвестиции и 

разкриване на нови работни места. 

В таблица 3 е представен Баланс на територията, представящ съществуващият 

начин на трайно ползване на имотите и проектните предвиждания. 

В проекта територията в обхвата на разработката подлежи на първична регулация. 

Чл.16 е приложен само при урегулиране на ПИ №№: 113, 114 ,115, 138 и 39, които са 

частна собственост. По силата на този член при нужда се отнема част от имотите за 

изграждане на техническа инфраструктура, социални дейности и озеленяване, но не 

по-вече от 25%. 

 

ТАБЛИЦА 3. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА 

Вид територии 

Съществуващо 

положение 
Проектно предложение 

Обща 

площ, ха 

% от 

общата 

площ 

Обща площ, ха 

% от 

общата 

площ 

 32,3 100 32,3 100 

Земеделски територии – 

ниви, пасища 
6,1 18,8   

Зона за спорт и 

атракции 
4,8 14,8 16,4 52 
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Вид територии 

Съществуващо 

положение 
Проектно предложение 

Обща 

площ, ха 

% от 

общата 

площ 

Обща площ, ха 

% от 

общата 

площ 

   

В това число: 

 

За спорт и яхтинг 0,76 

За водни спортове  1,58 

За спорт и атракции  0,73 

За спорт и инженерна 

инфраструктура  
5,86 

За спортно 

рекреационен комплекс 
7,18 

Обществено 

обслужване 
  7,2 22 

Озеленяване   1,3 4 

Инженерна 

инфраструктура 
2,2 6,9 3,7 11 

Улици, паркинги, 

пешеходни площи 
1,9 5,9 3,7 11 

Друг вид урбанизирана 

територия 
17,3 53,5   

 

Както се вижда от представените данни, с ПУП-ПРЗ ще се предвиди подходящ 

устройствен статут на урбанизираните територии, без определено стопанско 

предназначение. Те представляват 53,5 % от цялата територия, обхваната от плана. 

 

В обхвата на ПУП-ПРЗ 80% от територията е урбанизирана или е територия 

предназначена за транспорт. За тези имоти трайното предназначение на зимите се 

запазва (на фигурата по-долу оцветени в розово). 

В обхвата на ПУП – ПРЗ са включени земеделски земи (пасища, ниви и пътища с 

земеделски зими) – 18.8 %. Тези имоти са отбелязани със зелено на фигурата по-долу. 

За тях е предвидено урегулиране в различни устройствени зони, в основната си част за 

транспортна и друга инфраструктура. 
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ФИГУРА 3. УРБАНИЗИРАНИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ В ГРАНИЦИТЕ НА ПУП-ПРЗ 

 

За урбанизираните територии трайното предназначение на земите се запазва с 

ПУП-ПРЗ. 

 

Земеделските територии – ниви и пасища ще се урегулират в съответствие с 

устройствените зони за територията, предвидени с ОУП на община Варна. Те са 18,8 % 

от територията, обхваната от плана. 

Увеличава се територията, предвидена за улици, паркинги и пешеходни площи. 

Предвиждат се нови територии – за обществено обслужване (22 %) от площта, 

обхваната от плана и за озеленяване (4 %). 

Увеличава се площта на териториите, предвидени за спорт и яхтинг, курортна 

дейност и инженерна инфраструктура. 
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ФИГУРА 4. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА – СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ФИГУРА 5. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ПУП-ПРЗ 

 

 

1.4 Предвиждания на ПУП-ПРЗ 

 

Планирани дейности в обхвата на ПУП-ПРЗ 

На този етап са изяснени намеренията на Възложителя – Медицински университет 

Варна, както и на Икономически университет – Варна. 

Намеренията на възложителя са в предоставения им от Държавата безвъзмездно 

имот (ПИ №№ 126, 127, 128, 129, 89, 37) и в съответствие с действащите нормативи, ОУП 

и ИПВР на гр. Варна да се изградят: 

 Спортен комплекс включващ многофункционална спортна зала, 

 Стадион; 
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 Открити и покрити игрища за тенис, волейбол, баскетбол; 

 Плувни басейни; 

 Медико – рехабилитационен център; 

 Хотелска част с хранителен комплекс. 

 

За всички сгради и съоръжения ще е необходимо изработване и одобряване на 

инвестиционни проекти. За започване на проектирането е необходимо одобряване 

на ПУП-ПРЗ, който е обект на настоящата процедура. 

С ПУП-ПРЗ се дефинира уличната мрежа и другата необходима инфраструктура 

на територията, предназначението на урегулирането имоти и застроителните 

показатели на устройствените зони. Определят се при нужда нови граници и площ на 

урегулираните имоти чрез нова регулация на територията. 

 

Устройственото зониране и градоустройствени показатели 

Основна пряка цел на проекта е с ПУП-ПРЗ да се постигне детайлно определяне 

на устройствените зони и градоустройствените показатели за бъдещи строителни и 

благоустройствени мероприятия. 

Територията в обхвата на ПУП включва две устройствени зони: 

 Зона за спорт и атракции (Са) с градоустройствени показатели: 

- Плътност на застрояване 15%, 

- Интензивност на застрояване 0.3, 

- Минимална озеленена площ 40% 

В зона „Са“ се допуска застрояване за спорт и атракции, както и сгради и 

съоръжения обслужващи спорта. Площта на откритите спортни съоръжения влиза в 

площта за усвояване. До 50% от нормативно определените паркоместа се осигуряват 

в подземни паркинг гаражи. При определяне на плътността на застрояване не се 

включват откритите спортни съоръжения, откритите паркинги и алеи. 

 

 Зона за обществено обслужващи дейности и озеленяване (Оз) с 

градоустройствени показатели: 

- Плътност на застрояване 40%, 

- Интензивност на застрояване 2.5, 

- Минимална озеленена площ 40%. 

В зона „Оз “се допуска застрояване за образование, здравеопазване, социални 

грижи, култура, религия, административни и делови услуги, търговия и други дейности 

от финансово-кредитно обслужване, спорт, отдих, забавления, информационно 

обслужване и др. 



Доклад за оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ в м. „Малка чайка“ – Варна върху  

предмета и целите на опазване на ЗЗ„Варненско - Белославско езеро“ BG0000191 

20 /163 

 

ФИГУРА 6. ПРОЕКТНИ ПРЕДВИЖДАНИЯ. УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ В ОБХВАТА НА ПУП-ПРЗ 

 

Предвижда се четири от новообразуваните УПИ да бъдат обект на следващ етап 

на планиране – разработване на специализирана схема за изграждане на нови 

яхтени пристанища, представляваща План за регулация и застрояване за 

пристанищната територия съгласно изискванията на чл. 112д от Закона за морските 

пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Тези 

имоти са контактни с водата. За тях ще бъде проведена процедура за одобряване 

разполагането на яхтени пристанища. В настоящия ПУП са отредени „за спорт и 

инженерна инфраструктура“ и са определени устройствените показатели в 

границите на имотите. 

Направено е изменение в описанието на ПУП-ПРЗ в Решение ВА-16/ЕО/2018 г. на 

директора на РИОСВ – Варна, която е настъпила след начало на настоящата 

процедура, след проведени консултации с кореспонденция и срещи на страните по 

преписката. 

В границите на терена на Медицинския университет, според влезлият в сила ОУП, 

ПИ№№,126,129, половината от ПИ№127 и по-голямата част от ПИ№128 попадат в 

устройствена зона за спорт и атракции (Са), докато другата половина от ПИ№127, 

както и една малка част от ПИ№128 попадат в устройствена зона за обществено 

обслужване и озеленяване (Оз). По тази причина, на територията на Медицински 

университет се обособят урегулирани поземлени имоти  в две устройствени зони: 

 Устройствена зона „за спорт и атракции“ (Са): 

- УПИI-126,127 „за спортно-рекреационен комплекс и инженерна 

инфраструктура“ и  

- УПИIII-126,127,128,129 „за спортно-рекреационен комплекс“; 
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- УПИ V–128,129 „за спорт и инженерна инфраструктура“ 

 

 Устройствена зона „обществено обслужване в зелена среда (Оз): 

- УПИ II-126, 127,128 “за обществено обслужване“. 

 

ФИГУРА 7. ПРОЕКТНИ ПРЕДВИЖДАНИЯ. ПРОМЕНИ В ПОЛЗВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

В границите на терена на Икономическия университет, според влезлият в сила 

ОУП, ПИ№125 попада в устройствена зона за спорт и атракции (Са), а за ПИ№3 и 

ПИ№98 не е определена устройствена зона, по следните причини: В ОУП ПИ№3 и 

ПИ№98 са отразени като специални терени, собственост на МО и те не подлежат на 

нормиране. В последствие с акт за Публична държавна собственост №9409 с дата на 

съставяне 13.11.2017г. за ПИ№3, Акт за Публична държавна собственост №9408 с дата 

на съставяне 07.11.2017г. за ПИ№98 и Договор за безвъзмездно управление №228 от 

13.06.2014 г. издаден от Областен управител на Област Варна, право на управление 

придобива ИУ Варна. Когато по ОУП терените са предвидени за сигурност и отбрана, 

при промяна на собствеността тези терени приемат характеристиките на 

устройствената зона, в която попадат. В случая зоната е за обществено-обслужване и 

озеленяване Оз. Следователно за територията на Икономическия Университет  се 

обособят две устройствени зони: 

 Устройствена зона за спорт и атракции (Са): 

- УПИ IV-125 „за спорт и инж. инфраструктура“ и 

- УПИ V-125 „за спорт и атракции“. 

 

 Устройствена зона „за обществено обслужване в зелена среда“ (Оз):  

- УПИ VI-3,98 „за обществено обслужване“; 
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Аналогичен е случаят с ПИ№ 187 (собственост на МО). Този имот не е 

параметриран с ОУП и в ПУП за УПИ XIII-187 приема характеристиките и се определя 

устройствената зона съответстваща по територия – „Оз“. 

 

За останалите ПИ в обхвата на ПУП се определят устройствени зони „Са“ и „Оз“ в 

съответствие с ОУП. 

 

ТАБЛИЦА 4. ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА НОВО УРЕГУЛИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПУП-ПРЗ 
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о
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о
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о
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2 I-39 693 650 8% За водни спортове Са 15 0.3 40 

2 II-105 7 605 7 605 0% 
За водни спортове и 

яхтинг 
Са 15 0.3 40 

2 III-93 15 147 15 147 0% За водни спортове Са 15 0.3 40 

2 IV-125 

27 760 

5 966 

0% 

За спорт и инженерна 

инфраструктура 
Са 15 0.3 40 

2 V-125 7 355 За спорт и атракции Са 15 0.3 40 

2 VI-3,98 14 439 
За обществено 

обслужване 
Oз 40 2.5 40 

3 I-126,127 

136 786 

17 482 

0% 

За спортно-

рекреационен комплекс 

и инж. инфраструктура 
Са 15 0.3 40 

3 II-126,127,128 13 280 
За обществено 

обслужване 
Oз 40 2.5 40 

3 

III-

126,127,128,1

29 

71 849 
За спортно-

рекреационен комплекс 
Са 15 0.3 40 

3 IV-128,129 34 175 
За спорт и инженерна 

инфраструктура 
Са 15 0.3 40 

3 V-89 557 984 *  
За спорт и инженерна 

инфраструктура 
Са 15 0.3 40 

3 
VI-за 

озеленяване 
 2 148  За озеленяване     

3 VII - тр.п  157  За трафопост     

3 VIII-138 8 099 7 290 9% 
За обществено 

обслужване 
Oз 40 2.5 40 

3 IX-115 7 999 7 900 1% 
За обществено 

обслужване 
Oз 40 2.5 40 

3 X-114 4 003 3 970 9% 
За обществено 

обслужване 
Oз 40 2.5 40 
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3 XI-113 10 003 8 810 11% 
За обществено 

обслужване 
Oз 40 2.5 40 

3 XII -тр.п  197  За трафопост     

3 XIII-187 16 047 16 047 0% 
За обществено 

обслужване 
Oз 40 2.5 40 

4 I-37,124 36 321 36 321 0% 
За пречиствателна 

станция 
    

*В новообразувания УПИ V-89 са включени площи от други имоти общинска собственост. 

 

 

1.5 Състояние на територията. Приети и действащи 

устройствени планове и стратегии, включващи 

територията на м. Малка чайка“ 

1.5.1 Състояние на територията 

 

Територията, обект на подробния устройствен план е част от Район Аспарухово. 

Разположена е на южния бряг на Варненското езеро, северно от Института по Хидро и 

Аеродинамика, между терена на МО „Малка чайка“ от запад и ПСОВ Аспарухово от 

изток. 

Релефът е равнинен с очертани две нива: -ниска част до кота 1.5 м и по-висока до 

кота 7,0 м. В по-голямата си не урбанизирана част, ниската зона е покрита с тревиста 

растителност, характерна за заблатени територии. 

В геоложко отношение северната по-ниска част от територията попада в геоложки 

район Б, който е изграден от морско-езерни отложения. Южната, с 3-7 метра по-

висока част на територията е разположена в геоложки под-район Ва, изграден от 

льосоподобни отложения. 

В обхвата на разработката няма източници, замърсяващи прилежащата 

акватория. Водата е подходяща за водни спортове. 

 

Поземлена собственост 

По данни на АГКК територията в обхвата на разработката включва: 

 - частна държавна собственост - 345.8 дка, в т.ч.: ПИ№  86,126,127,128,129 с обща 

площ 136.8 дка  на Медицински университет - Варна, ПИ№ 3,98,125 с обща площ 27.8 

дка  на Икономически университет – Варна, ПИ № 105 с площ 7.6 дка  на Института по 

хидродинамика, ПИ № 93 с площ 15.1 дка на Гребна база „Сия Нейкова“ и  други; 
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 - частна общинска собственост - 86.8 дка, в т.ч.: ПИ №39, 92, 106, 107, 108, 18 с 

площ 12,5 дка за селскостопански, горски и местни пътища,  ПИ № 16, 19, 20, 23, 101 с  

площ 73,5 дка за ниви и пасища; 

 - частна собственост – 26.8 дка, в т.ч. ПИ №113, 114, 115, 138, с площ 26.1 дка на 

„Комар инвестмънт“ и  ПИ №39 с площ 0.7 дка на „Варна Дайвинг“. 

 

Начин на трайно земеползване 

От средата на 60-те години тази територия се ползва за гребна база, яхтена база и 

база за отдих и спорт на Варненските университети и на Министерството на 

отбраната. Действително усвоена и функционираща по предназначение е 

територията на Гребна база „Сия Нейкова“, яхтинга на „Хидроремонт ИГ“ ООД, яхтклуб 

„Веслец“. 

Имотът на ИУ се ползва за отдих. Имотът на МО също се ползва за отдих, както и за 

ремонтна дейност на „Хидроремонт“ ООД. 

Теренът на МУ се ползва не по предназначение. От северната част се извлича 

пясък, което трайно е променило релефа. Образували са се водни и заблатени 

площи. Това се вижда от сателитната снимка и направеното геодезическо 

заснемане. В южната, по висока част се е разположило нерегламентирано рибарско 

селище.  

Останалата част от територията се ползва за земеделски нужди. Общинските 

имоти са предимно пасища,  озеленени площи, селскостопански, горски и местни 

пътища. 

 

Изграденост 

Разглеждат се само урбанизираните територии, където има изградена 

материално-техническа база. 

В терена на яхтклуб „Веслец“ са изградени основните съоръжения за дейността 

им. Останалите сгради, където се помещават битовки и офис са полумасивни и в 

лошо състояние. 

Територията на яхтено пристанище „Хидродинамик“ е много добре устроена. 

Изградени са: геобразен яхтен кей с дължина 175 м и 64 стоянки за приставане и 

домуване на яхти, катери, лодки и джетове; 20 места за съхранение на суша; 8 места 

за съхранение в хале; яхтен магазин; детска площадка и кафене. Всички стоянки са 

оборудвани с ток, вода и горивна колонка. Офисът е в добре поддържана 

преместваема сграда. 

Гребната база също е много добре организирана, с наченки на парково 

озеленяване и алейна мрежа. Всички сгради са капитални. Изградени са: 

тренировъчен басейн, хале за лодките, административна сграда с офис и битовки, 

голяма панорамна тераса и пристани. 

Територията на Икономическия университет е богато озеленена с проведена 

алейна мрежа. Изградени са  предимно дървени бунгала за отдих, както и спортни 

игрища и детски кът. 

В терена на МО е изградена група масивни бунгала за отдих, както и 

авторемонтна база на „Хидроремонт“ ООД. Има наченки на алейна мрежа и зелени 

масиви. 

За територията на Медицинския университет може да се каже, че липсва каквато 

и да е изграденост, с изключение на паянтови постройки на рибарите. 
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ФИГУРА 8. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА. СЪЩЕСТВУВАЩА ИЗГРАДЕНОСТ 

 

Благоустроеност 

Цялата територия в обхвата на разработката е електрифицирана. Захранването 

става чрез два трафопоста, локализирани в терена на Гребната база (ПИ№93) и 

общинско пасище (ПИ № 29). Трафопостовете са  свързани с въздушен 

електропровод 20 kv, който минава в непосредствена близост до обслужващия път  

Територията попада в близост до магистрален водопровод положен по пътя 

Белослав-Варна и отклонение западно от Института по Хидро и Аеродинамика стига 

до ПСОВ Аспарухово. 

 

Въпреки близостта на ПСОВ Аспарухово, проблемът с отпадните води не е решен. 

Яхтклуб „Веслец“ се отводнява в септична черпателна яма, изградена до изхода на 

обекта. Яхтеното пристанище „Хидродинамик“ ползва химически тоалетни. 

Отработените масла от плавателните съдове и ремонта им се изнасят в подходящи за 

целта контейнери. В терените на Гребната база, Икономическия университет, 

Медицинския университет и МО има положена канализация но тя не стига до ПСОВ 

Аспарухово. 

По отношение на алейна мрежа, настилки и съоръжения за отмора, най-добре 

благоустроени са терените на „Гребна база Сия Нейкова“ и яхтено пристанище 

„Хидродинамик“. В терена на ИУ има частични изградена алейна мрежа. В яхтклуб 

„Веслец“ е положена асфалтова настилка. В терена на МУ няма признаци за 

благоустрояване на територията. Най-богато озеленени са площадките на ИУ и 

Гребната база. 

 



Доклад за оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ в м. „Малка чайка“ – Варна върху  

предмета и целите на опазване на ЗЗ„Варненско - Белославско езеро“ BG0000191 

26 /163 

 

Транспортно-комуникационен достъп 

Територията в обхвата на разработката се свързва с град Варна и околностите 

чрез път 9004 Варна – Белослав и отклонение в дясно след Института по Хидро и 

Аеродинамика. Отклонението стига до обслужващ обектите път, който тангира южно 

територията от терена на МО „Малка чайка“ до пречиствателна станция Аспарухово. 

 

1.5.2 Градоустройствен статут на територията 

 

За територията в обхвата на настоящия план има вече одобрени и действащи 

устройствени планове на различно ниво в планирането: 

 

Генерален план на база за водни спортове Академик 

Осемдесетте години на миналия век България вече има своите шампиони по 

академично гребане и много силна школа във Варна под ръководството на Емил и 

Сия Нейкови. Тогава изграждането на гребен канал във Варненското езеро не 

изглежда утопия. Във връзка с това е изработен Генерален план на база за водни 

спортове „Академик“, който обхваща сегашните терени на „Гребна база Сия 

Нейкова“, на Икономическия  и Медицинския университети. Генералният план включва: 

граници на територията, функционално зониране, съдържание на всяка зона, 

габарити на сгради и съоръжения, схеми озеленяване и техническа инфраструктура. 

Условно територията е разделена на две зони: Източната зона включва футболно 

игрище, открити спортни площадки, воден атракцион с открити и закрити басейни, 

хотелски комплекс и голямо яхтено пристанище със съответните обслужващи сгради 

и съоръжения. Западната зона включва всичко необходимо за един модерен гребен 

комплекс. С промяна на нормативната уредба се оказва, че Генералният план ако не 

е придружен с регулационен план, няма юридическа тежест. Въпреки това, всички 

последващи устройствени планове се съобразяват с идеите заложени в него. 

 

ТУП на Община Варна 96г 

В ТУП на Община Варна се възприемат идеите предложени от Генералния план. 

Територията е определена като зелени площи за широко обществено ползване и 

спорт. Терените на Гребната база, ИУ и МУ се разглеждат като единен комплекс с 

приоритет за Гребен канал. По отношение на транспорта, предложението за втори 

мост над езерото засяга частично терена на МУ.   

 

Структурна схема на Южни приградски територии 

В Структурната схема на Южните приградски територии по същество се 

потвърждава предложението на ТУП на Община Варна и по отношение общото 

ползване на територията, както и по отношение мястото за втори мост. Макар и да 

няма правна тежест, Структурната схема се явява подготовка за ОУП. 

 

ОУП на Община Варна 2013 г. 

Общият устройствен план възприема идеите от предходните разработки и 

определя територията като устройствена зона за спорт и атракции. Освен това, дава 

възможност за усвояване на част от акваторията за изграждане на спортните 

съоръжения. Нов момент е предложението за създаване на влажни зони в близост до 
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южния бряг на езерото, като компенсаторна мярка при евентуално засягане на 

защитена територия „Казашко“ от изграждането на контейнерно пристанище. Това 

може да се отрази положително  за изграждане на  гребен канал. 

В ОУП мястото за втори мост е обвързано с южен възел на Аспаруховия мост и не 

засяга терените в обхвата на разработката. 

 

ИПГВР на Варна 

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие определя от една страна 

най-належащите и значими за устройство градски територии, а от друга,  начина на 

финансиране за тяхната реализация. 

ИПГВР определя три типа целеви зони на въздействие: „зона с преобладаващ 

социален характер“, „зона на публични функции с висока обществена значимост“ и 

„зона с потенциал за икономическо развитие“. 

Територията, обект на разработката попада в „зона на публични функции с 

висока обществена значимост“ – подзона ЗВII, с приоритетно развитие на обекти и 

атракции с висок рекреационен и туристически потенциал. 

Според ИПГВР, развитието на спортната инфраструктура изцяло ще се 

финансира с финансови инструменти-програма JESSICA, фондовете JASPERS и 

JEREMIE и частни инвеститори. 
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2. ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ С ПУП-ПРЗ МОГАТ ДА 

ОКАЖАТ НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА 

ЗОНА 

2.1 Други инвестиционни предложения 

 

От представените списъци на текущи и приключили процедури по одобряване на 

инвестиционни предложения в официалния регистър на МОСВ за последните 5 

години, обобщихме тези, които са отбелязани като попадащи на територията на ЗЗ 

„Варненско-Белославско езеро” BG0000191 или са извън, но са близо до нея. Данните 

за процедури по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони са взети от официалния сайт на 

РИОСВ – Варна. 

От разгледаните инвестиционни предложения в границите на ЗЗ „Варненско-

Белославско езеро” са 20. Всички общо са 160 и по-долу са групирани по вид 

предвидени дейности, с цел обобщаване на възможните кумулативни въздействия. От 

проучените, по вид дейност: 

J ИП за строителство и реконструкция на сгради – 64 броя; 

J ИП за дейности за нови и съществуващи пристанища – 4 броя; 

J ИП за дейности за изграждане на кладенци и напояване – 11 броя; 

J ИП за производство на аквакултури – 2 броя; 

J ИП за изграждане на ПСОВ – 1 брой; 

J ИП за изграждане на електропреносни кабелни линии – 1; 

J ИП, свързани с дейности с отпадъци – 33 броя; 

J ИП за улици, пътища и паркинги – 8 броя; 

J ИП за ЖП транспорт – 1; 

J ИП свързани с пристанища и пристанищна инфраструктура – 5; 

J ИП за производствени дейности за преработка на растителни и животински 

продукти и дейности по производство на храни – 12 броя; 

J ИП за други производствени дейности – 7; 

J ИП за благоустройствени дейности – изграждане на паркове, подобряване 

на междублокови пространства – 3 броя; и 

J ИП за дейности с горива – съхранение, пренос и продажба  – 12 броя. 
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Подробен списък на всички прегледани инвестиционни предложения е 

представен в приложение към доклада. 

В т. 3.3 по-долу е направен анализ на потенциалните кумулативни ефекти на 

въздействия от настоящия ПУП-ПРЗ в комбинация с други ИП и ПП. 

 

2.2 Други планове и програми 

 

От регистъра на МОСВ за процедури по одобряване на планове и програми, 

обобщихме тези, които са отбелязани като касаещи територията на ЗЗ „Варненско-

Белославско езеро” BG0000191 или територии, които са извън, но са близо до нея. От 

плановете и стратегиите са разгледани тези, чийто срок на действие не е изтекъл. 

Устройствените планове са безсрочни след влизането си в сила, по тази причина, 

всички, фигуриращи в списъка са разгледани. 

В регистрите на МОСВ фигурират 96 други планове, програми и стратегии, които 

са подбрани по изброените критерии. Обобщено са както следна: 

J Подробни устройствени планове, планове за регулация и планове за 

застрояване – 88 броя. От тях 20 за територии в границите на ЗЗ 

„Варненско-Белославско езеро” и 68 в съседни или близки територии. 

J Общ устройствен план на Община Варна; 

J Стратегии по програмата за развитие на селските райони – 3 броя; 

J Регионален генерален план и проучване за дейности на "ВиК-Варна" ООД – 

2 броя; 

J Морски пространствен план на Република България за периода 2021-2035 г. 

J Програма за управление на отпадъците на община Варна 2015-2020 г. 

 

Пълен списък на всички прегледани планове и програми е представен в 

приложение към доклада. 

В т. 3.3 по-долу е направен анализ на потенциалните кумулативни ефекти на 

въздействия от настоящия ПУП-ПРЗ в комбинация с други планове и програми. 
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3. ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПЛАН, КОИТО САМОСТОЯТЕЛНО 

ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХА МОГЛИ ДА ОКАЖАТ 

ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА ИЛИ 

НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

3.1 Потенциални кумулативни въздействия върху 

защитената зона и предмета ѝ на опазване 

 

Кумулативните въздействия с негативен ефект върху защитената зона могат да 

бъдат групирани по вид инвестиционно предложение, както следва: 

J Строителство на жилища. 

J Строителство на сгради за обществено ползване – настаняване, спортни 

съоръжения и др. 

J Изграждане на транспортна инфраструктура. 

J Изграждане на захранващи мрежи и свързаната с тях инфраструктура. 

J Изграждане на сгради и съоръжения за производствени цели и тяхното 

ползване 

J Залесяване 

J Промяна предназначените на пасища 

J Дейности в селското стопанство 

J Нови кладенци 

 

Потенциалните негативни въздействия от прилагане на плана върху защитената 

зона са определени и групирани по-долу, с цел набелязване на подобни въздействия 

от други инвестиционни предложения, планове и програми. 
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ТАБЛИЦА 5. ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ПУП 

Въздействие 

Обхват на 

въздействиет

о спрямо  ЗЗ 

Продължи- 

телност и 

периодичн

ост 

Потенциални комбинирани 

въздействия 

Потенциални 

кумулативни 

въздействия с 

други проекти 

Загуба и/или 

фрагментац

ия на 

местообита

ния на птици 

В рамките на 

ЗЗ 

Дълготрайн

о 

Постоянно 

Трайно увреждане качеството 

на местообитания поради: 

- Кумулативна загуба на 

площ на местообитанията. 

- Прогонване на индивидите 

заради шумово и 

светлинно замърсяване и 

антропогенно присъствие; 

- Намаляване площта на 

подходящи местообитания 

под необходимия 

минимум. 

Застрояване, 

съществуваща 

жилищна и 

промишлена 

инфраструктура

, пътища и др. 

Бариерен 

ефект 

В рамките на 

ЗЗ/ 

извън ЗЗ 

(непреодоли

ми 

инженерни 

съоръжения, 

прекъсване 

на 

биокоридорит

е) 

Дълготрайн

о 

Постоянно 

Комбинирано въздействие 

върху качеството на 

местообитанията поради: 

- Прекъсване на екотони и 

на достъпа до ключови 

местообитания; 

- Фрагментиране на 

местообитанията и 

изолиране на малки 

участъци местообитания); 

- Риск за увреждане и 

прекъсване на 

биокоридори. 

Инфраструктура

, вкл. 

транспортна, 

електропроводн

а, застрояване 

Обезпокоява

не на 

екземпляри 

(шумово / 

светлинно 

замърсяване

) 

В рамките на 

ЗЗ/ 

извън ЗЗ 

(преграждащ 

ефект на 

биокоридорит

е; прогонване 

и 

безпокойство 

на видове или 

привличане 

към 

територията 

(риск за 

екземпляри) 

Дълготрайн

о 

Постоянно 

Комбинирано въздействие 

върху качеството на 

местообитанията вследствие 

на: 

- Прогонване на 

чувствителни видове 

- Увреждане и прекъсване 

на биокоридори; 

- Повишен риск при 

привличане на видове от 

новите дейности в 

територията (създаване на 

места за почивка или 

гнездене, хранителна база) 

Изграждане на 

нова жилищна 

или обществено 

обслужваща 

инфраструктура 
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Въздействие 

Обхват на 

въздействиет

о спрямо  ЗЗ 

Продължи- 

телност и 

периодичн

ост 

Потенциални комбинирани 

въздействия 

Потенциални 

кумулативни 

въздействия с 

други проекти 

Намаляване 

числеността 

и 

структурата 

на 

популациите 

В рамките на 

ЗЗ 

Дълготрайн

о 

Постоянно 

Комбиниран ефект при 

унищожаване на 

растителността и промяна на 

земното покритие: 

- Създаване на изкуствено 

ново растително 

съобщество, възможни 

процеси на 

саморазселване на някои 

растителни и свързани с тях 

животински видове 

- Прогонване, смъртност 

- Загуба на хранителен 

ресурс 

Строителство. 

Залесяване, 

промяна 

предназначенит

е на пасища и 

др. 

Прогонване 

на индивиди 

В рамките на 

ЗЗ/ 

извън ЗЗ 

(влошаване 

качеството на 

местообитани

ята и 

фрагментаци

я на 

биокоридо-

рите) 

Дълготрайн

о / 

Постоянно 

Комбиниран ефект върху 

качеството на 

местообитанията, като може 

да доведе до: 

- Увреждане и прекъсване 

на биокоридори 

- Нарушаване на видовия 

състав 

Транспортна 

инфраструктура

, 

застрояване 

Нараняване 

/ 

смъртност 

на индивиди 

В рамките на 

зоната 

Краткотрай

но 

Временно 

Отрицателно въздействие 

върху популациите на някои 

видове 

Строителство на 

сгради и 

съоръжения 

Химически, 

физически, 

хидроложки 

и геоложки 

промени 

В рамките на 

ЗЗ 

Временно / 

Дълготрайн

о 

При замърсяване и 

нарушаване на води и водни 

обекти в етапа на 

строителството 

Строителство. 

Дейности за 

водоснабдяване 

и канализация, 

нови кладенци 

др. 

Риск от 

проникване 

на чужди 

(нетипични 

за района) и 

инвазивни 

видове 

В рамките на 

ЗЗ/ извън ЗЗ 

Временно / 

Дълготрайн

о 

Проникване на растителни и 

животински видове, които 

могат да бъдат конкуренти, 

хищници, паразити за типични 

и дори консервационно-

значими видове, което може 

да създаде риск от промяна 

на биотичните фактори и 

изчезване на местните видове 

Селско 

стопанство, 

пътна 

инфраструктура 
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Въздействие 

Обхват на 

въздействиет

о спрямо  ЗЗ 

Продължи- 

телност и 

периодичн

ост 

Потенциални комбинирани 

въздействия 

Потенциални 

кумулативни 

въздействия с 

други проекти 

Опасност от 

инциденти, 

вкл. 

повишена 

опасност от 

пожари и 

химически и 

физически 

замърсявани

я 

В рамките на 

ЗЗ/ извън ЗЗ 

Временно 

Инцидентн

о 

Може да доведе до временно 

(възстановимо) увреждане на 

местообитания и популации 

Строителство на 

сгради и 

съоръжения, 

инфраструктурн

и проекти 

 

В РИОСВ – Варна не е налична, в обработен вариант или обобщена, информация 

за видовете въздействия от протичащите и приключили процедури. Любезно беше 

предоставен списък с наименованията на преписките. Информацията е налична във 

всяко едно досие, това наложи те да бъдат обработвани едно по едно за целите на 

настоящата оценка. 

За анализа на възможните кумулативни въздействия подробно бяха разгледани 256 

досиета на процедирани (приключили и в процес на одобрение) инвестиционни 

предложения и планове, програми и проекти (ППП). От тях общо: 

J на територията на защитената зона и пряко засягащи територията 

инвестиционни предложения 20; 

J на територията на защитената зона и пряко или косвено засягащи 

територията ППП – 28 броя. 

Също подробно беше проучена информацията от: 

J досиетата на 140 инвестиционни предложения извън защитената зона 

(урбанизирани територии и други видове територии) и 

J 68 ППП също извън границите на защитената зона, за които в процедурата 

на тяхното одобряване е определена вероятност за въздействия от 

компетентния орган (РИОСВ-Варна). 

 

Всички ИП и ППП, за които бяха установени въздействия върху защитената зона и 

необходимост от по-задълбочен анализ са описани в таблици 6 и 7 по-долу в текста. 

 

3.2 Предвиждания на плана с кумулативен характер 

 

Оценката има за цел, да установи дали реализацията на потенциалните 

инвестиционни намерения при прилагане на ПУП-ПРЗ съвместно с други ИП/ППП има 

вероятност да доведе до промяна в баланса на територията в защитената зона, до 

фрагментация на местообитания (вкл. ключови за защитената зона) и прекъсване на 

биокоридорни връзки. ЗЗ е отбелязана като уязвима по отношение развитие на 

промишлеността и урбанизацията, и бъдещите планове за развитие на 

инфраструктурата застрашават последните останали естествени местообитания в 

зоната. Необходимо е да се установи, дали има вероятност прилагането на ПУП-ПРЗ, 



Доклад за оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ в м. „Малка чайка“ – Варна върху  

предмета и целите на опазване на ЗЗ„Варненско - Белославско езеро“ BG0000191 

34 /163 

в комбинация с други ИП и ППП, да доведе до нарушаване целите на опазване на 

зоната, свързани със запазване на площта и естественото състояние на 

местообитанията на видовете, които се опазват в нея, вкл. естествените за тези 

местообитания условия на средата, определящи тяхното благоприятно 

природозащитно състояние. 

Основни групи въздействия от предвиждания на плана след реализация на 

възможни инвестиционни предложения са: 

J Повишаване степента на застрояване в защитената зона; 

J Повишаване антропогенното натоварване на територията – по-интензивно 

човешко присъствие, нощно осветление, по-интензивен автомобилен 

трафик; и 

J Промяна на типа земно покритие – застрояване и благоустрояване на 

територията, изграждане на улици, паркинги и други обслужващи 

съоръжения. 

 

3.3 Кумулиране на въздействията с други планове, 

програми и инвестиционни предложения 

 

С плана се предвижда възможността за реализиране на инвестиционни 

предложения за строителство и ползване на имотите, които ще доведат до 

повишаване степента на застрояване в защитената зона със сгради за спорт и 

настаняване, строителство на улици и паркинги и други обслужващи съоръжения. Този 

вид инвестиционни предложения са свързани с по-интензивно човешко присъствие, 

нощно осветление, по-интензивен автомобилен трафик, които са типични за 

урбанизираните територии. 

 

Съгласно ръководството указанията в Ръководството на Европейската комисия за 

Оценка на планове и проекти значително засягащи Натура 2000 места (Assessment of 

plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on 

the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC) ключово значение 

при оценка на кумулативните въздействия има определянето на обхвата на другите ИП 

и ППП, които трябва да бъдат изследвани съвместно с оценяваният план. 

За настоящата оценка са търсени въздействия, които биха могли кумулативно да 

окажат въздействие върху защитената зона и предмета на опазване с по-голяма 

стойност в сравнение само с въздействията от плана. Избрани са досиета на ИП и 

ППП, които: 

J Предвиждат нови производствени дейности на отстояние до 1.5 км от 

имотите на ПУП-ПРЗ; 

Изследван е възможен пренос на емисии и наслагване на шум и 

вибрации в границите на ПУП-ПРЗ; 

J Предвиждат строителство на съоръжения, вкл. пътища на до 500 м от 

границите на настоящия ПУП-ПРЗ; 

Изследван е възможен пренос на емисии и наслагване на шум и 

вибрации и повишаване на автомобилния трафик в границите на 

защитената зона; 
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J Предвиждат строителство на жилищни и обществено-обслужващи сгради 

на до 500 м от границите на настоящия ПУП-ПРЗ. 

Изследвано е възможно наслагване на шум и вибрации в границите на 

ПУП-ПРЗ, повишаване на антропогенния натиск от човешко присъствие, 

нощно осветление и др.; 

Основните две големи урбанизирани територии – град Варна и район 

Аспарухово са на значително отстояние (съответно 1200 м и 1600 м) и по 

този показател не се откри възможност за наслагване на въздействия от 

строителство и експлоатация на жилищни и обществено-обслужващи 

сгради там – повишено антропогенно присъствие, шум, вибрации и нощно 

осветление. 

J Предвиждат промяна предназначението на земи от неурбанизирани 

територии – за цялата защитена зона (в северна посока от ПУП-ПРЗ – 

1 200 м, в източна посока 700 м, южна посока 500 м и западна посока 

19 км). 

Изследвани са загуба на местообитания, бариерен ефект, прогонване и 

повишаване на антропогенния натиск. 

 

От проучените инвестиционни предложения е необходимо по-подробно да бъдат 

анализирани следните: 

 

ТАБЛИЦА 6. ДАННИ ЗА ДРУГИ ИП И АНАЛИЗ НА КУМУЛАТИВНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ С ОЦЕНЯВАНИЯ ПУП-

ПРЗ 

Наименование на 

инвестиционното 

предложение 

Статус на 

процедурата 

Възможно кумулиране на въздействия с 

оценявания ПУП-ПРЗ 

Уведомление за ИП 

"Отглеждане и стимулиране 

на възпроизводството на 

морски червеи за риболов" в 

акваторията на Белославско 

езеро 

Приключила с 

решение № ва-

55/ПР/2019  

Дейност, засягаща 85 дка от акваторията на 

Белославско езеро. Няма строителство. 

Не се засягат сухоземни местообитания на 

видове 

 

Не се очаква кумулация на въздействия върху 

местообитания на видове, прогонване и 

повишаване на антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия от 

пренос на емисии и наслагване на шум и 

вибрации с ИП след прилагане на  ПУП-ПРЗ. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

 

Обект 1: Пречиствателна 

станция за отпадъчни води 

/ПСОВ/ с капацитет 2000 ЕЖ в 

ПИ № 38354.0.240, местност 

„Чеира“, с. Константиново, 

общ. Варна, общинска 

публична собственост, НТП –

полски път, с площ 7332 кв.м 

и Обект 2: Битова 

канализационна мрежа, 

разположена в общинските 

улици с обща дължина на 

трасетата 13,709 км в с. 

Приключила с 

решение № ВА-

80/ПР/2019  

Строителство на площ 7 332 кв.м и 

канализационна мрежа с дължина 13.7 км 

Намира се на 1.5 км от ЗЗ. Не се засягат 

местообитания 

 

Не се очаква кумулация на въздействия върху 

местообитания на видове, прогонване и 

повишаване на антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия от 

пренос на емисии и наслагване на шум и 

вибрации с ИП след прилагане на  ПУП-ПРЗ. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=b6231580-4a9f-4363-92b7-f63fa76384cd&fileName=resh+55.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=b6231580-4a9f-4363-92b7-f63fa76384cd&fileName=resh+55.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=b6231580-4a9f-4363-92b7-f63fa76384cd&fileName=resh+55.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=bd7494e9-ff26-4c35-944b-d1d7d6a3c28b&fileName=80-.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=bd7494e9-ff26-4c35-944b-d1d7d6a3c28b&fileName=80-.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=bd7494e9-ff26-4c35-944b-d1d7d6a3c28b&fileName=80-.pdf
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Наименование на 

инвестиционното 

предложение 

Статус на 

процедурата 

Възможно кумулиране на въздействия с 

оценявания ПУП-ПРЗ 

Константиново, общ. Варна. 

„Изграждане на 

производствен цех за 

сладкарски изделия“ в село 

Страшимирово, общ. 

Белослав, обл. Варна 

Приключила с 

решение № ВА-

21/ПР/2020  

Засегнати 599 кв.м земеделски земи, които 

се отреждат за производство. Имотът е вече 

антропогенно повлиян. Не се преобразуват 

ценни местообитания на птици 

 

Не се очаква кумулация на въздействия върху 

местообитания на видове, прогонване и 

повишаване на антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия от 

пренос на емисии и наслагване на шум и 

вибрации с ИП след прилагане на  ПУП-ПРЗ. 

Слаба степен на кумулация с повишаване 

урбанизираните територии по кадастър 

Изграждане на 

еднофамилни жилищни 

сгради в поземлен имот 

000058 идент. с ПИ 

(69763.28.39) по КККР на с. 

Страшимирово, община 

Белослав 

Приключила с 

решение № ВА-

9/ПР/2017  

Засяга се територия от 6 дка и се предвижда 

застрояване в урбанизирана територия. Не 

се засягат местообитания на птици 

 

Не се очаква кумулация на въздействия върху 

местообитания на видове, прогонване и 

повишаване на антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия от 

пренос на емисии и наслагване на шум и 

вибрации с ИП след прилагане на  ПУП-ПРЗ. 

 

Не се очаква кумулация на въздействия 

„Изграждане на частен клуб 

по риболов”, в урегулирани 

поземлени имоти (УПИ) XIII-

359, УПИ XIV-359 и УПИ-X-359, 

кв. 2 по плана на Южна 

Промишлена Зона, гр. 

Варна, обл. Варна 

Приключила с 

решение № 31-

ПР-2018  

Засяга се урбанизирана територия около 

15.5 дка в границите на ЗЗ, но е установено, 

че не се засягат местообитания на птици 

 

Не се очаква кумулация на въздействия върху 

местообитания на видове, прогонване и 

повишаване на антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия от 

пренос на емисии и наслагване на шум и 

вибрации с ИП след прилагане на  ПУП-ПРЗ. 

 

Не се очаква кумулация на въздействия 

„Железопътна везна, 

промяна на групи от метални 

силози за зърно, от 10 бр. на 

до 12 бр. при запазващ се 

общ обем, ЖП коловоз за 

обслужване на ново силозна 

стопанство в имоти 

10135.5501.356 и 

10135.5501.156, събаряне и 

заличаване на 2 сгради, 

подкранов път в зоната на 

нова кейова стена, 

премахване на част от 

съществуваща кейова стена, 

промяна в дължината на 

новата стена с дължина на 

Приключила с 

решение № ВА-

10/ПР/2021  

Дейностите се предвиждат в застроени и 

използвани по същия начин територии. 

Предвижда се слабо повишаване на 

интензивността на натоварване на обекта. 

Не се засягат местообитания на птици, 

предмет на опазване в ЗЗ. Не се 

урбанизират нови територии 

Не се очаква кумулация на въздействия с 

ПУП-ПРЗ 

Не се очаква кумулация на въздействия върху 

местообитания на видове, прогонване и 

повишаване на антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия от 

пренос на емисии и наслагване на шум и 

вибрации с ИП след прилагане на  ПУП-ПРЗ. 

http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=01f6255f-b4e8-4e0a-84c3-c661b7f04d8c&fileName=21-OWOS.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=01f6255f-b4e8-4e0a-84c3-c661b7f04d8c&fileName=21-OWOS.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=01f6255f-b4e8-4e0a-84c3-c661b7f04d8c&fileName=21-OWOS.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=2ba825d7-6131-431a-94e1-a01cf9c932b3&fileName=9-PR-2017-1-1.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=2ba825d7-6131-431a-94e1-a01cf9c932b3&fileName=9-PR-2017-1-1.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=2ba825d7-6131-431a-94e1-a01cf9c932b3&fileName=9-PR-2017-1-1.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=9e4a4534-0d09-4250-9ce9-23603ce213a3&fileName=r+Reshenie-31-PR-2018-NE.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=9e4a4534-0d09-4250-9ce9-23603ce213a3&fileName=r+Reshenie-31-PR-2018-NE.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=9e4a4534-0d09-4250-9ce9-23603ce213a3&fileName=r+Reshenie-31-PR-2018-NE.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=fdfb983e-b672-4e1c-b454-49467f35ca69&fileName=10-.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=fdfb983e-b672-4e1c-b454-49467f35ca69&fileName=10-.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=fdfb983e-b672-4e1c-b454-49467f35ca69&fileName=10-.pdf
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Наименование на 

инвестиционното 

предложение 

Статус на 

процедурата 

Възможно кумулиране на въздействия с 

оценявания ПУП-ПРЗ 

кейовия фронт от 220 на 221 

м“ в поземлен имот с 

идентификатор 

10135.5501.356, и 

прилежащата акватория на 

Варненско езеро, Южна 

промишлена зона, гр. Варна, 

обл. Варна, с възложител: 

“Одесос ПБМ” АД 

 

Разширение на дейности с 

отпадъци и увеличаване на 

количествата, с които се 

извършват дейности с вече 

разрешени отпадъци на 

територията на имоти с 

местонахождение: гр. Варна, 

област Варна, община 

Варна, район Аспарухово, 

Южна промишлена зона, ПИ 

с идентификатор 

№10135.5501.266, на площ 1 

800 кв.м, от обща площ 7 423 

кв.м и №10135.5501.68, на 

площ 2 600 кв.м, от обща 

площ 13 901 кв.м 

Приключила с 

решение № ВА-

160/ПР/2017  

Не се предвижда промяна на дейностите н 

разгледаните имоти. Не се засягат нови 

площи от ЗЗ. Не се очаква унищожаване на 

местообитания на птици 

Повишава се интензивността на 

производствена дейност. Такава не се 

предвижда с ПУП-ПРЗ и не е възможна 

кумулация на въздействия. 

„Изграждане на площадка за 

извършване на дейности по 

третиране (събиране, 

сортиране, рязане, 

балиране) на отдадъци 

(ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, 

отпадъци от опаковки и др.)“ 

на територията на имот с 

местонахождение: гр. Варна, 

област Варна, община 

Варна, район Аспарухово, 

Южна промишлена зона, ПИ 

с идентификатор 

10135.5501.68, с площ 1 800 

кв.м, от обща площ 13 901 

кв.м, с възложител: 

„Екологична Компания“ 

ЕООД 

Приключила с 

решение № ВА-

61/ПР/2018  

Засягат се 1.9 дка. Не се предвижда промяна 

на дейностите н разгледаните имоти. Не се 

засягат нови площи от ЗЗ. Не се очаква 

унищожаване на местообитания на птици 

Не се очаква кумулация на въздействия върху 

местообитания на видове, прогонване и 

повишаване на антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия от 

пренос на емисии и наслагване на шум и 

вибрации с ИП след прилагане на  ПУП-ПРЗ. 

Повишава се интензивността на 

производствена дейност. Такава не се 

предвижда с ПУП-ПРЗ и не е възможна 

кумулация на въздействия. 

http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=07882880-b353-4548-9989-df4352f4e418&fileName=160-PR-2017.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=07882880-b353-4548-9989-df4352f4e418&fileName=160-PR-2017.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=07882880-b353-4548-9989-df4352f4e418&fileName=160-PR-2017.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=c26170f6-f0f7-4db0-aad3-2a7a26890750&fileName=4576-23.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=c26170f6-f0f7-4db0-aad3-2a7a26890750&fileName=4576-23.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=c26170f6-f0f7-4db0-aad3-2a7a26890750&fileName=4576-23.pdf
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Наименование на 

инвестиционното 

предложение 

Статус на 

процедурата 

Възможно кумулиране на въздействия с 

оценявания ПУП-ПРЗ 

Изграждане на елементи на 

техническата 

инфраструктура - пътен 

възел, пътна варианта и 

надлез над ЖП линия 

„София-Варна” и Път III -2008 

„Девня (кв. Повеляново)–

Езерово–Варна” при км 

10+960, в землището на гр. 

Белослав, общ. Белослав, 

обл. Варна 

Приключила с 

решение № ВА-

35/ПР/2017  

Частично засяга територия от ЗЗ. Всички 

засегнати имоти са с НТП, което отговаря на 

планираните дейности. Не се засягат 

местообитания на птици. Не намаляват 

земеделските земи в ЗЗ 

Не се очаква кумулация на въздействия с 

ПУП-ПРЗ 

 

Не се очаква кумулация на въздействия върху 

местообитания на видове, прогонване и 

повишаване на антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия от 

пренос на емисии и наслагване на шум и 

вибрации с ИП след прилагане на  ПУП-ПРЗ. 

 

Изграждане на път до имот 

№27125.12.11, землище на 

село Езерово, община 

Белослав, с възложител: 

„Пластхим - Т“АД 

Приключила с 

решение № 81-

ПР-2018  

Засягат се територии в и извън ЗЗ. В 

границите на ЗЗ се засягат площи от имоти с 

НТП за път, които не са местообитания на 

птици. Не се предвижда промяна в 

предназначението на неурбанизирани 

територии. 

 

Не се очаква кумулация на въздействия върху 

местообитания на видове, прогонване и 

повишаване на антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия от 

пренос на емисии и наслагване на шум и 

вибрации с ИП след прилагане на  ПУП-ПРЗ. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

Разширение и 

модернизиране на 

пристанище за обществен 

транспорт с регионално 

значение "ТЕЦ Езерово" 

Текуща на Етап 

Консултации 

Досие - ВА-

ОВОС-14-2019 

Изработва се генерален план за 

пристанището. Реконструкция и 

доизграждане на кейови фронтове в 

акваторията на Варненското езеро и 

строителство на сушата. От засегнатите 

имоти два са земеделски земи, които се 

трансформират с обща площ 16.281 дка 

 

Не се очаква кумулация на въздействия върху 

местообитания на видове, прогонване и 

повишаване на антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия от 

пренос на емисии и наслагване на шум и 

вибрации с ИП след прилагане на  ПУП-ПРЗ. 

 

Слаба степен на кумулация от увеличаване 

дела на урбанизираните територии в ЗЗ 

 

http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=e55409f6-d5ac-4b62-a1b0-6a86fe4ab679&fileName=35-PR-2017.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=e55409f6-d5ac-4b62-a1b0-6a86fe4ab679&fileName=35-PR-2017.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=e55409f6-d5ac-4b62-a1b0-6a86fe4ab679&fileName=35-PR-2017.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=ff749fae-766f-4751-b933-974d1acd99e8&fileName=RESHENIE-81-PR-2018-1.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=ff749fae-766f-4751-b933-974d1acd99e8&fileName=RESHENIE-81-PR-2018-1.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=ff749fae-766f-4751-b933-974d1acd99e8&fileName=RESHENIE-81-PR-2018-1.pdf
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Наименование на 

инвестиционното 

предложение 

Статус на 

процедурата 

Възможно кумулиране на въздействия с 

оценявания ПУП-ПРЗ 

Възобновяване ползването  на 

подводно депо „Налбанка“ 

във Варненско езеро 

Приключила с 

Решение № ВН-

1-ДОС/2020 

Дейност, планирана в езерото под водната 

повърхност, възможно слаба степен на 

кумулиране след започване на строителните 

дейности по ИП след влизане в сила на ПУП-

ПРЗ и одобряване на съответното ИП 

 

Не се очаква кумулация на въздействия върху 

местообитания на видове, прогонване и 

повишаване на антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия от 

пренос на емисии и наслагване на шум и 

вибрации с ИП след прилагане на  ПУП-ПРЗ. 

Промяна в ИП за 

„Изграждане на Пристанище 

за обществен транспорт с 

регионално значение за 

насипни и наливни неопасни 

товари“ в ПИ №03719.202.46, 

площ 20 261 кв. м, парцел І-

2,3,44, в град Белослав, 

община Белослав 

Текуща на Етап 

Уведомяване 

Досие - ВА-

ОВОС-160-2021 

Строителство на съоръжения на сушата и в 

акваторията на Белославското езеро.  

Площ на сушата 20.261 дка. Урбанизирана 

територия. Ще се разработи генерален план 

за пристанище. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

Изграждане на Пристанище 

за обществен транспорт с 

регионално значение 

„Езерово“ в ПИ с №№ 

27125.504.3, 27125.504.4, 

27125.504.147, находящи се в 

землището на село Езерово, 

община Белослав, с 

възложител: „Трансстрой 

Варна“ АД 

Приключила с 

решение № ВА-

9-2018  

Територията на ИП е вече застроена със 

съоръжения, обща площ 137.3 дка 

урбанизирана територия. 

При едногодишни проучвания е установено 

слабо незначително въздействие върху 

зимуващи видове от по-голям брой 

преминаващи кораби 

Строителството на сушата, драгирането и 

други дейности са оценени при ОВОС „без 

въздействие“. 

Не се очаква кумулация на въздействия с 

ПУП-ПРЗ 

 

Не се очаква кумулация на въздействия върху 

местообитания на видове, прогонване и 

повишаване на антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия от 

пренос на емисии и наслагване на шум и 

вибрации с ИП след прилагане на  ПУП-ПРЗ. 

 

Утилизация на морски 

боеприпаси, които са 

включени в списъка на 

излишните за Българската 

армия оръжия, боеприпаси, 

взривни вещества и 

пиротехнически изделия“ в 

ПИ № 307013, с площ 607276 

кв.м, в местност „Герена“ 

/“Лъджата“/, /ИП ще се 

осъществи в сграда 01, с 

площ 2251 кв.м/, землище на 

село Константиново, община 

Варна, 

Текуща на Етап 

Преценяване 

Досие - ВА-

ОВОС-223-2017 

Не се предвижда строителство на нови 

сгради, не се очаква кумулиране по 

отношение на застрояване и 

трансформиране на различни видове 

територии 

Изисканите оценки касаят възможни 

замърсявания на въздуха от емитирани 

газове и замърсяване с шум и вибрации в 

следствие на взривяване 

Не се очаква кумулация на въздействия с 

ПУП-ПРЗ 

Не се очаква кумулация на въздействия върху 

местообитания на видове, прогонване и 

повишаване на антропогенния натиск. 

http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=8bfa46b0-3c46-41d8-94ae-d242d18d5058&fileName=reshenie-9-2018-1.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=8bfa46b0-3c46-41d8-94ae-d242d18d5058&fileName=reshenie-9-2018-1.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=8bfa46b0-3c46-41d8-94ae-d242d18d5058&fileName=reshenie-9-2018-1.pdf
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Наименование на 

инвестиционното 

предложение 

Статус на 

процедурата 

Възможно кумулиране на въздействия с 

оценявания ПУП-ПРЗ 

Не се очаква кумулация на въздействия от 

пренос на емисии и наслагване на шум и 

вибрации с ИП след прилагане на  ПУП-ПРЗ. 

 

Изграждане на нов 

индустриален ж.п. клон, 

свързан директно с 

националната железопътна 

инфраструктура в района на 

гара Разделна, ПИ № 

61741.19.12 (стар номер 

000082); Изграждане на 

външно ел. захранване на ПИ 

№ 61741.18.17; Изгражда не 

външно водопроводно 

захранване и отвеждане на 

отпадъчни води от ПИ № 

61741.18.17; Изграждане на 

външно водопроводно 

отклонение за 

водоснабдяване на ПИ № 

61741.19.12; Изграждане на 

две пасарелки между ПИ № 

61741.19.12 и ПИ № 

61741.18.17 за преминаване 

над общински път IV клас; 

Водовземане от нов 

водоизточник на подземни 

води - сондажeн кладенец - в 

ПИ № 61741.19.12 в 

землището на село 

Разделна, общ. Белослав, 

област Варна 

Приключила с 

решение № ВА-

15/ПР/2018  

1.7 км от границата на ЗЗ 

Обхватът на въздействие от ИП е оценен като 

локален, ограничен в рамките на района на 

имотите и в близост до тях. Очаква се 

краткотрайни въздействия от шум, вибрации 

и прах по време на строителните дейности. 

Не се очаква въздействие върху биологичното 

разнообразие 

 

Не се очаква кумулация на въздействия върху 

местообитания на видове, прогонване и 

повишаване на антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия от 

пренос на емисии и наслагване на шум и 

вибрации с ИП след прилагане на  ПУП-ПРЗ. 

 

Не се очаква кумулация на въздействия с 

ПУП-ПРЗ 

Разширение на подводно 

депо „Налбанка“ във 

Варненско езеро 

Приключила с 

Решение № ВН-

1-ДОС/2021  

Дейност, планирана в езерото под водната 

повърхност, възможно слаба степен на 

кумулиране след започване на строителните 

дейности по ИП след влизане в сила на ПУП-

ПРЗ и одобряване на съответното ИП 

 

Не се очаква кумулация на въздействия върху 

местообитания на видове, прогонване и 

повишаване на антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия от 

пренос на емисии и наслагване на шум и 

вибрации с ИП след прилагане на  ПУП-ПРЗ. 

 

Изграждане на нова 

производствена база за 

съхранение, лющене, 

пресоване и екстракция на 

маслодайни култури, с 

обслужващи силози за 

съхраниение на маслодайни 

култури и резервоари за 

съхранине на олио”, в 

Приключила с 

решение № ВА-

157/ПР/2016  

Предвижда се строителство и 

производствени дейности. Площ 39.87 дка с 

производствено предназначение. Не се 

засягат местообитания на видове, не се 

повишава натоварването на територията 

Не се очаква кумулация на въздействия 

 

Не се очаква кумулация на въздействия върху 

местообитания на видове, прогонване и 

http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=48979412-f855-492b-80f4-bf2f8daba75f&fileName=15-PR-2018.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=48979412-f855-492b-80f4-bf2f8daba75f&fileName=15-PR-2018.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=48979412-f855-492b-80f4-bf2f8daba75f&fileName=15-PR-2018.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=1e2358bf-8e47-4a7d-acee-220fd654db3e&fileName=157-PR-2016.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=1e2358bf-8e47-4a7d-acee-220fd654db3e&fileName=157-PR-2016.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=1e2358bf-8e47-4a7d-acee-220fd654db3e&fileName=157-PR-2016.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=1e2358bf-8e47-4a7d-acee-220fd654db3e&fileName=157-PR-2016.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=1e2358bf-8e47-4a7d-acee-220fd654db3e&fileName=157-PR-2016.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=1e2358bf-8e47-4a7d-acee-220fd654db3e&fileName=157-PR-2016.pdf
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Наименование на 

инвестиционното 

предложение 

Статус на 

процедурата 

Възможно кумулиране на въздействия с 

оценявания ПУП-ПРЗ 

поземлени имоти 000166 и 

000167, м. Боджака, землище 

с. Разделна, общ. Белослав, 

обл. Варна 

повишаване на антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия от 

пренос на емисии и наслагване на шум и 

вибрации с ИП след прилагане на  ПУП-ПРЗ. 

 

Вътрешно увеличаване на 

капацитета на 

производствена база за 

преработка, лющене, 

пресоване и екстракция на 

маслодайни култури от 290 

т/денонощие на 1 000 

т/денонощие 

Приключила с 

решение № 128-

ПР-2018  

Не се предвижда ново строителство, а само 

количествени  промени в производствените 

процеси в границите на ЗЗ. 

Територията е антропогенно повлияна, ще се 

извърши в имот с НТП „Складов терен“. 

 

Не се очаква кумулация на въздействия върху 

местообитания на видове, прогонване и 

повишаване на антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия от 

пренос на емисии и наслагване на шум и 

вибрации с ИП след прилагане на  ПУП-ПРЗ. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

 

Обект за преработка на 

риба и аквакултури 

Приключила с 

решение № ВА-

5/ПР/2021  

Засяга се имот с площ 2 дка урбанизирана 

територия. 

Не се засягат местообитания на птици. 

 

Не се очаква кумулация на въздействия върху 

местообитания на видове, прогонване и 

повишаване на антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия от 

пренос на емисии и наслагване на шум и 

вибрации с ИП след прилагане на  ПУП-ПРЗ. 

 

Не се очаква кумулация на въздействия 

 

http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=f04d7bdf-e0dc-4026-aea1-c3cbff1477c7&fileName=RESHENIE-128-PR-2018.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=f04d7bdf-e0dc-4026-aea1-c3cbff1477c7&fileName=RESHENIE-128-PR-2018.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=f04d7bdf-e0dc-4026-aea1-c3cbff1477c7&fileName=RESHENIE-128-PR-2018.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=cb5bcc2c-961f-4644-ab1e-1d126fe0463d&fileName=5-.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=cb5bcc2c-961f-4644-ab1e-1d126fe0463d&fileName=5-.pdf
http://registers.moew.government.bg/ovos/file?fileKey=cb5bcc2c-961f-4644-ab1e-1d126fe0463d&fileName=5-.pdf


Доклад за оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ в м. „Малка чайка“ – Варна върху  

предмета и целите на опазване на ЗЗ„Варненско - Белославско езеро“ BG0000191 

42 /163 

 

От проучените планове и програми е необходимо по-подробно да бъдат 

анализирани следните: 

 

ТАБЛИЦА 7. ДАННИ ЗА ДРУГИ ППП И АНАЛИЗ НА КУМУЛАТИВНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ С ОЦЕНЯВАНИЯ 

ПУП-ПРЗ 

Наименование на 

плана/програмата 

Статус на 

процедурата 

Възможно кумулиране на въздействия с 

оценявания ПУП-ПРЗ 

Общ устройствен план на Община 

Варна 

Приключила 

с решение № 

1-1/2011  

Явява се като план от по-висока степен 

на настоящия ПУП-ПРЗ, който изцяло е 

подчинен и изпълнява одобрените 

предвиждания. 

С настоящия ПУП-ПРЗ не се предвиждат 

дейности в акваторията на ЗЗ и не могат 

да се изпълнят заложените в Решението 

па ОС мерки за проектиране на острови 

във Варненското езеро. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

върху местообитания на видове, 

прогонване и повишаване на 

антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

от пренос на емисии и наслагване на 

шум и вибрации с ИП след прилагане на  

ПУП-ПРЗ. 

Проект за Подробен устройствен 

план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) 

за изграждане на „складове за 

пакетирани промишлени стоки” в 

поземлени имоти /ПИ/ с 

идентификатори №№ 20482.106.29 и 

20482.105.35, с обща площ 32.638 

дка, с начин на трайно ползване 

„ниви”, пета категория при 

неполивни условия, местност „Зад 

баира”, по кадастралната карта 

/КК/ на гр. Девня, общ. Девня, обл. 

Варна 

Приключила 

с решение № 

ВА-3/ЕО/2012  

Имотите се намират на около 6 км от ЗЗ. 

Не се планира повишаване на 

антропогенното натоварване в границите 

на ЗЗ 

 

Не се очаква кумулация на въздействия 

върху местообитания на видове, 

прогонване и повишаване на 

антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

от пренос на емисии и наслагване на 

шум и вибрации с ИП след прилагане на  

ПУП-ПРЗ. 

 

Не се очаква кумулация на въздействия с 

ПУП-ПРЗ 

Подробен устройствен план-План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) 

за “жилищно строителство” в 

поземлен имот № 000185 

Приключила 

с решение № 

ВА – 

56/ЕО/2014  

Имот с площ 0.618 дка със земеделско 

предназначение се устройва за 

„жилищни нужди“ 

Граничи с жилищна територия 

Не се очаква кумулация на въздействия 

върху местообитания на видове, 

прогонване и повишаване на 

антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

от пренос на емисии и наслагване на 

шум и вибрации с ИП след прилагане на  

ПУП-ПРЗ. 

Слаба степен на кумулация с 

http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=a88c4fea-b4ba-4a57-869d-582582fb3f26&fileName=Stanovishte_1_1_2011.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=a88c4fea-b4ba-4a57-869d-582582fb3f26&fileName=Stanovishte_1_1_2011.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=a88c4fea-b4ba-4a57-869d-582582fb3f26&fileName=Stanovishte_1_1_2011.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=421cfcad-63fe-4549-aecf-d6d60f318782&fileName=3-EO-2012.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=421cfcad-63fe-4549-aecf-d6d60f318782&fileName=3-EO-2012.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=421cfcad-63fe-4549-aecf-d6d60f318782&fileName=3-EO-2012.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=f99b2b02-060b-4567-a7aa-4707c1248f00&fileName=VA56-EO-2014.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=f99b2b02-060b-4567-a7aa-4707c1248f00&fileName=VA56-EO-2014.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=f99b2b02-060b-4567-a7aa-4707c1248f00&fileName=VA56-EO-2014.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=f99b2b02-060b-4567-a7aa-4707c1248f00&fileName=VA56-EO-2014.pdf
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Наименование на 

плана/програмата 

Статус на 

процедурата 

Възможно кумулиране на въздействия с 

оценявания ПУП-ПРЗ 

повишаване урбанизираните територии 

в ЗЗ по кадастър 

 

Проект за Подробен устройствен 

план – Парцеларен план (ПУП-ПП) 

за елементи на техническата 

инфраструктура за поземлен имот 

(ПИ) № 000713, с начин на трайно 

ползване „друг селскостопански 

терен“, с площ 4.148 дка 

Приключила 

с решение № 

ВА - 

37/ЕО/2015  

4,148 дка от ЗЗ ще се променят по НТП 

Не се очаква кумулация на въздействия 

върху местообитания на видове ЗЗ, 

прогонване и повишаване на 

антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

от пренос на емисии и наслагване на 

шум и вибрации с ИП след прилагане на  

ПУП-ПРЗ. 

 

Слаба степен на кумулация с 

повишаване урбанизираните територии 

в ЗЗ по кадастър 

Проект за Подробен устройствен 

план – План за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) за 

поземлени имоти (ПИ) с 

идентификатори: 10135.5217.6, 

10135.5217.27 и 10135.5217.28, в 

местност „Малка чайка“ 

Приключила 

с решение № 

ВА - 

46/ЕО/2015  

ПУП отговаря на ОУП на Община Варна. 

3 имота с предназначение по кадастър 

„нива“ се устройват като жилищни 

територии. Обща площ 24,0 дка.  

Територията е вече антропогенно 

повлияна поради съседство с други 

урбанизирани територии 

 

Не се очаква кумулация на въздействия 

върху местообитания на видове, 

прогонване и повишаване на 

антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

от пренос на емисии и наслагване на 

шум и вибрации с ИП след прилагане на  

ПУП-ПРЗ. 

 

Възможна е слаба кумулация с 

оценявания в доклада ПУП-ПРЗ с 

повишаване количествата на 

урбанизираните територии в границите 

на ЗЗ. 

Проект на Подробен устройствен 

план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) 

за поземлен имот (ПИ) № 000082 

Приключила 

с решение № 

ВА - 

8/ЕО/2015  

Отрежда се площ 39,618 дка за 

производствени цели, но територията е 

вече силно повлияна и не се планира 

действително изменение.  Намира се на 

0,2 км от ЗЗ 

 

Не се очаква кумулация на въздействия 

върху местообитания на видове, 

прогонване и повишаване на 

антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

от пренос на емисии и наслагване на 

шум и вибрации с ИП след прилагане на  

ПУП-ПРЗ. 

 

Не се очаква кумулация на въздействия 

 

http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=36e75db6-48c3-4ffb-bfc9-721a845fc1cb&fileName=VA37-EO-2015.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=36e75db6-48c3-4ffb-bfc9-721a845fc1cb&fileName=VA37-EO-2015.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=36e75db6-48c3-4ffb-bfc9-721a845fc1cb&fileName=VA37-EO-2015.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=36e75db6-48c3-4ffb-bfc9-721a845fc1cb&fileName=VA37-EO-2015.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=58cf630e-7fad-4a01-9c59-8c4693d312cc&fileName=VA46-EO-2015.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=58cf630e-7fad-4a01-9c59-8c4693d312cc&fileName=VA46-EO-2015.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=58cf630e-7fad-4a01-9c59-8c4693d312cc&fileName=VA46-EO-2015.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=58cf630e-7fad-4a01-9c59-8c4693d312cc&fileName=VA46-EO-2015.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=d9aefef2-70db-49a1-b0f4-6b948d2a5eea&fileName=VA8-EO-2015.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=d9aefef2-70db-49a1-b0f4-6b948d2a5eea&fileName=VA8-EO-2015.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=d9aefef2-70db-49a1-b0f4-6b948d2a5eea&fileName=VA8-EO-2015.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=d9aefef2-70db-49a1-b0f4-6b948d2a5eea&fileName=VA8-EO-2015.pdf
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Наименование на 

плана/програмата 

Статус на 

процедурата 

Възможно кумулиране на въздействия с 

оценявания ПУП-ПРЗ 

Подробен устройствен план – План 

за застрояване (ПУП-ПЗ) за 

поземлени имоти (ПИ) с 

идентификатори 03719.202.2 и 

03719.202.3, в землището на гр. 

Белослав, общ. Белослав, област 

Варна 

Приключила 

с решение № 

ВА – 

14/ЕО/2016  

Два имота в границите на ЗЗ с обща 

площ 20.009 дка се отреждат като 

земеделски земи за складови дейности 

на продукция. 

 

Не се очаква кумулация на въздействия 

върху местообитания на видове, 

прогонване и повишаване на 

антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

от пренос на емисии и наслагване на 

шум и вибрации с ИП след прилагане на  

ПУП-ПРЗ. 

 

Не се очаква кумулация на въздействия 

 

Подробен устройствен план /ПУП/- 

план за застрояване /П3/ на ПИ № 

03719.202.37, м-ст „Манастира“, по 

К.К. на гр. Белослав, общ. Белослав, 

обл. Варна, с цел изграждане на 

база за „Съхранение и преработка 

на земеделска продукция”; -

Подробен устройствен план /ПУП/- 

парцеларен план /ПП/ за обект: 

„Изграждане на подземни 

водопровод и канализация за имоти 

ПИ 03719.202.2, ПИ 03719.202.3, ПИ 

03719.202.37, местност 

„Манастира“, по КККР на гр. 

Белослав, община Белослав”; -

Подробен устройствен план /ПУП/- 

парцеларен план /ПП/за обект: 

„Изграждане на подземен 

електропровод за захранване на 

имоти ПИ 03719.202.2, ПИ 03719.202.3, 

ПИ 03719.202.37, местност 

„Манастира”, по КККР на гр. 

Белослав, Община Белослав 

 

Приключила 

с решение № 

ВА-

34/ЕО/2016  

Предвидените дейности граничат с 

територията на ПУП-ПРЗ, но е преценено, 

че не се очакват въздействия. 

- Не се предвижда промяна 

предназначение на земи 

- Територията е вече повлияна от 

съседни територии 

- Не се засягат местообитания на 

птици. 

Не се очаква прогонване на видове и 

повишаване на антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

от пренос на емисии и наслагване на 

шум и вибрации с ИП след прилагане на  

ПУП-ПРЗ. 

Не се очаква кумулация на въздействия с 

ПУП-ПРЗ 

Подробен устройствен план /ПУП/- 

план за регулация и застрояване 

/ПР3/ на поземлени имоти №№ 

110001, 110002, 110003, 110004, 

110005, 110013, 110014, 110015, 

110016, 110017, 101010, 000189, 

000190, 000191, 000192, 000193, по 

КВС на землище на с. Тополи, 

община Варна, за установяване на 

устройствена зона „Плп – терени за 

транспортна и логистична дейност“ 

и по-конкретно урегулиране на 

имот 72709.110.16 – земеделска 

територия с начин на трайно 

ползване „нива“, с площ 2,000 дка, 

Приключила 

с решение № 

ВА-

38/ЕО/2016  

Имот с площ 2 дка с НТП „Нива“ се 

променя на „за складова и логистична 

дейност“ 

В границите на ЗЗ 

 

Не се очаква кумулация на въздействия 

върху местообитания на видове, 

прогонване и повишаване на 

антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

от пренос на емисии и наслагване на 

шум и вибрации с ИП след прилагане на  

ПУП-ПРЗ. 

Възможна е слаба кумулация с 

оценявания в доклада ПУП-ПРЗ с 

http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=791f34e5-522b-42a9-ad9d-dd08aa2ec1cd&fileName=VA+14-EO-2016.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=791f34e5-522b-42a9-ad9d-dd08aa2ec1cd&fileName=VA+14-EO-2016.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=791f34e5-522b-42a9-ad9d-dd08aa2ec1cd&fileName=VA+14-EO-2016.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=791f34e5-522b-42a9-ad9d-dd08aa2ec1cd&fileName=VA+14-EO-2016.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=ddd4472b-e457-4c1d-a658-39568fd3f2cc&fileName=VA+34-EO-2016-1.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=ddd4472b-e457-4c1d-a658-39568fd3f2cc&fileName=VA+34-EO-2016-1.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=ddd4472b-e457-4c1d-a658-39568fd3f2cc&fileName=VA+34-EO-2016-1.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=ddd4472b-e457-4c1d-a658-39568fd3f2cc&fileName=VA+34-EO-2016-1.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=21d2d145-fbe8-4367-98f2-a4b757be97e2&fileName=va+38-eo-2016.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=21d2d145-fbe8-4367-98f2-a4b757be97e2&fileName=va+38-eo-2016.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=21d2d145-fbe8-4367-98f2-a4b757be97e2&fileName=va+38-eo-2016.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=21d2d145-fbe8-4367-98f2-a4b757be97e2&fileName=va+38-eo-2016.pdf
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Наименование на 

плана/програмата 

Статус на 

процедурата 

Възможно кумулиране на въздействия с 

оценявания ПУП-ПРЗ 

местност „Гарата”, землище на с. 

Тополи, община Варна, с цел 

отреждането му за “складова и 

логистична дейност – изграждане на 

логистичен център и склад“, 

повишаване количествата на 

урбанизираните територии в границите 

на ЗЗ. 

 

Подробен устройствен план-План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен 

имот (ПИ) 03719.202.19, местност 

“Манастира”, в землището на гр. 

Белослав, общ. Белослав, област 

Варана 

Приключила 

с решение № 

ВА - 

6/ЕО/2016  

Имот с площ 10 дка с НТП „Нива“ се 

променя на „за складова база за 

горива“ 

В границите на ЗЗ 

Не се очаква кумулация на въздействия 

върху местообитания на видове, 

прогонване и повишаване на 

антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

от пренос на емисии и наслагване на 

шум и вибрации с ИП след прилагане на  

ПУП-ПРЗ. 

Възможна е слаба кумулация с 

оценявания в доклада ПУП-ПРЗ с 

повишаване количествата на 

урбанизираните територии в границите 

на ЗЗ. 

 

Подробен устройствен план-План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) 

за “складова и търговска дейност” в 

поземлен имот (ПИ) № 019006, 

местност “Стара гара”, в 

землището на с. Разделна, общ. 

Белослав, обл. Варна 

Приключила 

с решение № 

ВА - 

1/ЕО/2016  

Имот с площ 3,141 дка с НТП „Нива“ се 

променя на „за складова и търговска 

дейност“ 

В границите на ЗЗ 

Не се очаква кумулация на въздействия 

върху местообитания на видове, 

прогонване и повишаване на 

антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

от пренос на емисии и наслагване на 

шум и вибрации с ИП след прилагане на  

ПУП-ПРЗ. 

Възможна е слаба кумулация с 

оценявания в доклада ПУП-ПРЗ с 

повишаване количествата на 

урбанизираните територии в границите 

на ЗЗ. 

 

Подробен устройствен план – План 

за регулация и застрояване (ПУП-

ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 72709.54.2 (номер 

по предходен план: 054002), 

земеделска територия, с начин на 

трайно ползване „нива“ с площ от 

5700 кв.м, в местност „До линията“ 

землище с. Тополи, общ. Варна 

Приключила 

с решение № 

ВА-

29/ЕО/2017  

Имот с площ 5,7 дка с НТП „Нива“ се 

променя на „за складова база за 

зърнени култури“ 

В границите на ЗЗ 

 

Не се очаква кумулация на въздействия 

върху местообитания на видове, 

прогонване и повишаване на 

антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

от пренос на емисии и наслагване на 

шум и вибрации с ИП след прилагане на  

ПУП-ПРЗ. 

Възможна е слаба кумулация с 

http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=a754e0a1-2173-4957-8778-0608075e4dd4&fileName=VA6-EO-2016.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=a754e0a1-2173-4957-8778-0608075e4dd4&fileName=VA6-EO-2016.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=a754e0a1-2173-4957-8778-0608075e4dd4&fileName=VA6-EO-2016.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=a754e0a1-2173-4957-8778-0608075e4dd4&fileName=VA6-EO-2016.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=261e87e3-a250-4afc-9eb4-4061605d9de3&fileName=VA1-EO-2016-1.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=261e87e3-a250-4afc-9eb4-4061605d9de3&fileName=VA1-EO-2016-1.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=261e87e3-a250-4afc-9eb4-4061605d9de3&fileName=VA1-EO-2016-1.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=261e87e3-a250-4afc-9eb4-4061605d9de3&fileName=VA1-EO-2016-1.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=6276ee8f-a2bf-46d3-8b8c-a3a88cf90bca&fileName=VA29-EO-2017.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=6276ee8f-a2bf-46d3-8b8c-a3a88cf90bca&fileName=VA29-EO-2017.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=6276ee8f-a2bf-46d3-8b8c-a3a88cf90bca&fileName=VA29-EO-2017.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=6276ee8f-a2bf-46d3-8b8c-a3a88cf90bca&fileName=VA29-EO-2017.pdf
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Наименование на 

плана/програмата 

Статус на 

процедурата 

Възможно кумулиране на въздействия с 

оценявания ПУП-ПРЗ 

оценявания в доклада ПУП-ПРЗ с 

повишаване количествата на 

урбанизираните територии в границите 

на ЗЗ. 

 

Подробен устройствен план – План 

за регулация и застрояване (ПУП-

ПРЗ), в обхвата на ПИ № 69763.117.5 

по КККР на с. Страшимирово, общ. 

Белослав за промяна 

предназначението на имота от 

„друг вид земеделска земя“ за 

“жилищно строителство” и 

“техническа инфраструктура – 

изграждане на частен път” 

Приключила 

с решение № 

ВА-

19/ЕО/2017  

Имоти с обща площ 3,988 дка с НТП 

„Друг вид земеделска земя“ се променя 

на за жилищни нужди. 

В границите на ЗЗ 

Не се очаква кумулация на въздействия 

върху местообитания на видове, 

прогонване и повишаване на 

антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

от пренос на емисии и наслагване на 

шум и вибрации с ИП след прилагане на  

ПУП-ПРЗ. 

 

Възможна е слаба кумулация с 

оценявания в доклада ПУП-ПРЗ с 

повишаване количествата на 

урбанизираните територии в границите 

на ЗЗ. 

 

Подробен устройствен план-План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) 

за терени за обществено 

обслужване, спорт и атракции, за 

улици, паркинги и пешеходни 

площи и за озеленяване в обхвата 

на поземлени имоти (ПИ) с 

идентификатори: 10135.5501.272, 

10135.5501.43, 10135.5501.45, 

10135.5501.46, 10135.5501.47, 

10135.5501.48, 10135.5501.49, 

10135.5501.50, 10135.5501.51, 

10135.5501.54, 10135.5501.55, 

10135.5501.57, 10135.5501.66, 

10135.5501.68, 10135.5501.80, 

10135.5501.81, 10135.5501.126, 

10135.5501.128, 10135.5501.149, 

10135.5501.150, 10135.5501.151, 

10135.5501.180, 10135.5501.184, 

10135.5501.266, 10135.5501.334 по 

Кадастралната карта на гр. Варна, 

общ. Варна, област Варна 

Приключила 

с решение № 

ВА-

28/ЕО/2017  

По-голямата част от имотите са в 

границите на ЗЗ. 

Имоти се устройват и се въвежда улична 

регулация. В съответствие на ОУП на 

Община Варна, представляват 0,3 % от 

урбанизираните територии в границите 

на ЗЗ 

 

Не се очаква кумулация на въздействия 

върху местообитания на видове, 

прогонване и повишаване на 

антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

от пренос на емисии и наслагване на 

шум и вибрации с ИП след прилагане на  

ПУП-ПРЗ. 

Не се очаква кумулация на въздействия с 

ПУП-ПРЗ по отношение на нови 

урбанизирани територии в ЗЗ. 

 

http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=98464602-0d50-46a3-97c8-aad434116143&fileName=VA19-EO-2017-1.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=98464602-0d50-46a3-97c8-aad434116143&fileName=VA19-EO-2017-1.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=98464602-0d50-46a3-97c8-aad434116143&fileName=VA19-EO-2017-1.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=98464602-0d50-46a3-97c8-aad434116143&fileName=VA19-EO-2017-1.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=532707ff-ff51-4471-a8fc-e2e777bc28b4&fileName=VA28-EO-2017.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=532707ff-ff51-4471-a8fc-e2e777bc28b4&fileName=VA28-EO-2017.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=532707ff-ff51-4471-a8fc-e2e777bc28b4&fileName=VA28-EO-2017.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=532707ff-ff51-4471-a8fc-e2e777bc28b4&fileName=VA28-EO-2017.pdf
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Наименование на 

плана/програмата 

Статус на 

процедурата 

Възможно кумулиране на въздействия с 

оценявания ПУП-ПРЗ 

Изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План 

за регулация и застрояване (ПУП-

ПРЗ) на 12 имота в кв. 6 и улична 

регулация от о.т. 117 до о.т. 129, по 

плана на местност „Малка чайка“, 

район „Аспарухово“, гр. Варна12 

имота с предназначение по 

кадастър „нива“ и „овощна 

градина“ се устройват като 

урбанизирани територии. Обща 

площ 29,745 дка. 

Приключила 

с решение № 

ВА-

38/ЕО/2019  

12 имота с предназначение по кадастър 

„нива“ и „овощна градина“ се устройват 

като урбанизирани територии. Обща 

площ 29,745 дка. „Обществено-

обслужващи дейности и озеленяване“  

Територията е вече антропогенно 

повлияна поради съседство с други 

урбанизирани територии 

Територията, предмет на ПУП, не е от 

жизненоважна значение като гнездово 

местообитание за водолюбивите видове 

птици, които се опазват в ЗЗ и ползват 

като места за гнездене и укритие 

предимно тръстиковите масиви. 

Територията може да представлява 

място за укритие, хранене и почивка на 

видове от разреди Врабчоподобни и 

Соколоподобни, опазвани в ЗЗ поради 

отнемане на градини и лозя. 

 

Възможна е слаба кумулация с 

оценявания в доклада ПУП-ПРЗ с 

повишаване количествата на 

урбанизираните територии в границите 

на ЗЗ. 

Откритите въздействия върху опазвани 

видове от разреди Врабчоподобни и 

Соколоподобни не се сумират с 

въздействията от оценявания план, който 

не засяга овощни градини. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

от пренос на емисии и наслагване на 

шум и вибрации с ИП след прилагане на 

ПУП-ПРЗ. 

Най-близко разположиния имот се 

намира на над 130 м от най-близката 

новоодобрена застроителна граница в 

ПУП-ПРЗ. 

 

Изработване на проект на ПУП-ПЗ за 

поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 27125.36.6 (номер 

по предходен план: 036006), нива с 

площ 1.069 дка, местност „Пътека 

тала“ по плана на с. Езерово, общ. 

Белослав, обл. Варна с цел 

промяна предназначението на 

земеделска територия на от нива с 

площ 1.069 дка в урбанизирана 

територия за неземеделски нужди 

за „Складови дейности, офиси и 

жилищно строителство - изграждане 

на една жилищна сграда и два бр. 

гаражи“ 

Приключила 

с решение № 

ВА-

37/ЕО/2019  

Нива с площ 1.069 дка се отрежда за 

застрояване с жилищна сграда и два 

гаража. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

върху местообитания на видове, 

прогонване и повишаване на 

антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

от пренос на емисии и наслагване на 

шум и вибрации с ИП след прилагане на  

ПУП-ПРЗ. 

 

Слаба степен на кумулация с 

повишаване урбанизираните територии 

в ЗЗ по кадастър 

 

http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=346fc68a-10fb-481f-85bd-8d7203f1d56a&fileName=38-.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=346fc68a-10fb-481f-85bd-8d7203f1d56a&fileName=38-.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=346fc68a-10fb-481f-85bd-8d7203f1d56a&fileName=38-.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=346fc68a-10fb-481f-85bd-8d7203f1d56a&fileName=38-.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=13e74565-0ce8-4d09-aed5-e132033f74f0&fileName=37-.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=13e74565-0ce8-4d09-aed5-e132033f74f0&fileName=37-.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=13e74565-0ce8-4d09-aed5-e132033f74f0&fileName=37-.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=13e74565-0ce8-4d09-aed5-e132033f74f0&fileName=37-.pdf
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Наименование на 

плана/програмата 

Статус на 

процедурата 

Възможно кумулиране на въздействия с 

оценявания ПУП-ПРЗ 

Изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на 

ПИ с идентификатор 03719.202.50 с 

НТП „нива“, м-ст „Манастира“ по 

КККР на гр. Белослав, във връзка със 

смяна предназначението на имота 

от земеделска земя с НТП „зем. 

земя – нива“ за „Стопански сгради и 

съоръжения за съхранение на 

земеделска продукция“ 

Приключила 

с решение № 

ВА-5-ЕО-2020  

Площ 15.489 дка, които се 

трансформират от „нива“ в 

урбанизиран имат и попада в границите 

на ЗЗ. 

Повишава се натоварването в ЗЗ, но то е 

оценено като без въздействие върху 

местообитания на птици и техните 

популации 

Не се очаква кумулация на въздействия 

върху местообитания на видове, 

прогонване и повишаване на 

антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

от пренос на емисии и наслагване на 

шум и вибрации с ИП след прилагане на  

ПУП-ПРЗ. 

 

Слаба степен на кумулация с 

повишаване урбанизираните територии 

в ЗЗ по кадастър 

 

Изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План 

за регулация и застрояване (ПУП-

ПРЗ) на ПИ 72709.54.24, с. Тополи, 

общ. Варна 

Текуща на 

Етап 

Преценяване 

Досие – ВА-

ЕО-72-2021 

ПУП за изграждане на складове за 

зърнени храни в съответствие с ОУП на 

гр. Варна 

Не се очаква кумулация на въздействия 

върху местообитания на видове, 

прогонване и повишаване на 

антропогенния натиск. 

Не се очаква кумулация на въздействия 

от пренос на емисии и наслагване на 

шум и вибрации с ИП след прилагане на  

ПУП-ПРЗ. 

 

Не се очаква кумулация на въздействия 

 

 

В хода на проведените консултации и получена информация по ЗДОИ не е 

открита информация за други планове, програми и инвестиционни намерения на 

територията на град Варна и защитена зона „Варненско-Белославско езеро“, които в 

съчетание с оценявания устройствен план могат да окажат неблагоприятно 

въздействие върху предмета или целите на опазване на зоната. Кумулиране на 

въздействията се получава при сходни влияния от подобни или различни дейности, 

засягащи едни и същи компоненти или фактори на околната среда или отделни 

влияния върху различни компоненти, които действащи съвместно формират значимо 

по стойност въздействие. Такива не се очакват. 

 

http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=7df43986-50e1-47b3-b558-c8af3d3ffde4&fileName=RESH+I+VYZLOJYTEL.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=7df43986-50e1-47b3-b558-c8af3d3ffde4&fileName=RESH+I+VYZLOJYTEL.pdf
http://registers.moew.government.bg/eo/file?fileKey=7df43986-50e1-47b3-b558-c8af3d3ffde4&fileName=RESH+I+VYZLOJYTEL.pdf
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3.3.1 Кумулиране на загуба и/или фрагментация на 

местообитания на птици 

В границата на ЗЗ има заявени и процедирани инвестиционни предложения, 

планове, програми и проекти (ИП/ППП), които кумулативно са свързани с отнемане на 

местообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ. 

По-горе в таблици 6 и 7 са обобщени други инвестиционни предложения и 

планове програми, включително такива, които имат като резултат превръщането на 

неурбанизирани територии от защитената зона в урбанизирани такива. В различните 

случаи тези нови територии са предназначени за разнородни дейности, но като цяло, 

може да бъде направено обобщение, че ще доведат до подобни въздействия с 

възможност за кумулация. 

 

Установени са слаби кумулативни въздействия с други ИП и ППП в границата на ЗЗ 

или извън, но в съществена близост до нея, по отношение на нови урбанизирани 

територии, строителство на сгради, хотели, производствени сгради и съоръжения и др. 

За всички прегледани ИП и ППП се установи общо около 117 дка имоти в 

границите на ЗЗ „Варненско – Белославско езеро“ с код BG0000191, за които през 

последните 10 години са били одобрени промени в устройството на територията и са 

променени от Земеделски земи в различни видове Урбанизирани територии. С 

имотите в настоящия ПУП-ПРЗ (60,8 дка), които се планира да бъдат променени тази 

стойност става 177,8 дка. 

Ако се предположи, че при актуализацията на стандартния формуляр на ЗЗ през 

юли 2015 г. никоя от горните одобрени за зоните промени не е била отразена в 

баланса на видовете територии, то това ще означава, че урбанизираните площи в ЗЗ 

ще станат от 10 311,4 дка на 10 489,2 дка включително тези от ПУП-ПРЗ. Промяната се 

изчислява като увеличение на тези площи с 0,38% от територията на ЗЗ, което в 

относителна съпоставка се оценява като незначително. 

 

3.3.2 Кумулиране на бариерен ефект 

Изследвани са възможни кумулативни въздействия с резултат образуване на 

бариерен ефект. Нови инвестиционни предложения в съществуващи и или нови 

урбанизирани територии, отстоящи на повече от 500 м от настоящия ПУП-ПРЗ, 

осигуряват свързаност в защитената зона и не би могло да създадат кумулативен 

преграждащ ефект. Открит е един план с такива характеристики, а именно: 

„Изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) на 12 имота в кв. 6 и улична регулация от о.т. 117 до о.т. 129, по 

плана на местност „Малка чайка“, район „Аспарухово“, гр. Варна – 12 имота с 

предназначение по кадастър „нива“ и „овощна градина“ се устройват като 

урбанизирани територии. Обща площ 29,745 дка.“. 

Предвижданията на този план не са формулирани, но се предполага застрояване 

с жилищни или обществено-обслужващи сгради. Най-близко разположения имот се 

намира на над 130 м от най-близката новоодобрена застроителна граница в ПУП-ПРЗ. 

Въпреки това при пълна реализация на двата плана ще се създаде територия с ново 

застрояване със сумарна площ около 350 дка (с включените площи на нови улици и 

площи за озеленяване). 
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Площта па двата устройствени плана е незначителна в относително изражение 

спрямо цялата територията на защитената зона. Местоположението и новите 

предвиждания няма да окажат бариерен ефект за видови от предмета на опазване. 

Бариерният ефект се оценява като нулев, дори сумарно за двата плана. 

 

3.3.3 Кумулиране на обезпокояване на екземпляри 

(шумово / светлинно замърсяване) 

За наслагване на ефектите на обезпокояване е необходима териториална 

близост на новите ППП и ИП. Проучени са нови инвестиционни предложения и планове 

и програми, отстоящи на до 500 м от настоящия ПУП-ПРЗ. Открит е един план с такива 

характеристики, а именно: „Изработване на проект за Подробен устройствен план – 

План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на 12 имота в кв. 6 и улична регулация от 

о.т. 117 до о.т. 129, по плана на местност „Малка чайка“, район „Аспарухово“, гр. 

Варна – 12 имота с предназначение по кадастър „нива“ и „овощна градина“ се 

устройват като урбанизирани територии. Обща площ 29,745 дка.“. 

Този план предполага строителство на нови сгради на отстояние над 130 м от 

възможна застроителна граница на най-близкия имот с предназначение на 

обществено обслужване. Възможно е кумулиране на: 

J Замърсяване на води и въздух – малка вероятност за възникване и 

кумулация. Определя се от бъдещи предвиждания за отоплителни 

инсталации, пречистване на водите и др., които ще бъдат формулирани 

на следващ етап. 

J Шум и вибрации – определя се от вида на бъдещите сгради. Сградите за 

хотели и настаняване и жилищните сгради поставят изискване за 

допустимите нива за шум като за жилищна зона. Като се отчете и 

естественото затихване на шума и вибрациите с разстоянието може да се 

направи предвиждане за незначителната кумулация или отсъствието на 

такава по отношение на този компонент. 

J Увеличаване на човешко присъствие – в точка 3.3.1 е направена оценка на 

увеличаването на урбанизираните територии (следователно и на 

човешкото присъствие) за цялата зона, което е оценено като незначително 

поради малка относителна площ на новите урбанизирани територии. 

По отношение на споменатия по-горе план също се очаква кумулиране на 

въздействията, но с незначителна степен поради малката допълнителна 

устройвана площ и съществуващото отстояние до най-близката 

застроителна линия на оценявания ПУП-ПРЗ. 

 

3.3.4 Кумулиране на намаляването числеността и 

структурата на популациите 

Не са установени други Инвестиционни предложение, планове и програми, които 

в комбинация с настоящия план имат потенциал за нараняване или смъртност на 

индивиди от предмета на опазване в защитената зона. 
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3.3.5 Кумулиране на прогонване на индивиди 

 

Прогонване на индивиди е възможно с промяна на вида земно покритие, 

повишаване на човешкото присъствие в територията, генериране на шум вибрации  и 

в някои случаи нощно осветление, което е характерно за урбанизираните територии.  

Установени са незначителни въздействия, които са идентични с тези, описани в т. 

3.3.3. 

 

3.3.6 Кумулиране на въздействия с нараняване или 

смъртност на индивиди 

Не са установени други Инвестиционни предложение, планове и програми, които 

в комбинация с настоящия план имат потенциал за нараняване или смъртност на 

индивиди от предмета на опазване в защитената зона. 

 

3.3.7 Кумулиране на химически, физически, хидроложки и 

геоложки промени 

Основната част от описаните инвестиционни предложения/планове/програми 

касаят урбанизирани територии и територии на значимо разстояние от защитената 

зона. Не се очакват значими негативни наслагвания на влияния от емисии на вредни 

газове и прах в атмосферния въздух. Не се очаква наслагване на шум и вибрации, 

които да въздействат негативно върху видовете предмет на опазване. 

 

3.3.8 Кумулиране на риска от проникване на чужди 

(нетипични за района) и инвазивни видове 

Настоящият план не е свързан с предвиждане на нови, нетипични дейности и 

производства, които да имат неизвестен ефект върху фауната. Такива производства и 

дейности е необходимо да бъдат специално проучени за рискове от проникване на 

нетипични видове. Строителството и експлоатацията на обществено-обслужващи 

сгради не е свързано с такива рискове. 

Настоящия устройствен план установява общата рамка за развитие и застрояване 

на територията. При одобрение на инвестиционните проекти за имотите е заложена 

мярка за изработване на проекти за „Паркоустройство и благоустройство“, които 

обикновено предвиждат декоративна растителност за естетизация на градската 

среда. Важно е да се използват видове, които присъстват трайно в парковете и 

градините в сраната и за които е установено, че не проявяват характер на 

инвазивност. 

 

3.3.9 Кумулиране на опасност от инциденти, вкл. 

повишена опасност от пожари и химически и 

физически замърсявания 

От направените прогнози за развитие на територията на настоящия ПУП-ПРЗ не се 

предвиждат производствени дейности или други дейности с потенциал за възникване 

на инциденти, повишаване на пожароопасност или химически и физически 

замърсявания. 
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С ПУП-ПРЗ се предвижда урегулилане на транспортната инфраструктура, което 

ще даде общата рамка за проектиране от Община Варна на уличната мрежа. При 

бъдещо развитие на уличната мрежа ще бъде улеснен достъпът за пожарогасене в 

бъдещи обществено-обслужващи сгради. 

Не е установен риск от подобни въздействия от други ИП и ППП, които съвместно с 

настоящия план да формират кумулативно въздействие. 
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4. ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА, ВИДОВЕТЕ И ЦЕЛИТЕ НА 

ОПАЗВАНЕТО ИМ И ТЯХНОТО ОТРАЗЯВАНЕ (ОТЧИТАНЕ) ПРИ 

ИЗГОТВЯНЕТО НА ПУП-ПРЗ 

4.1 Общо описание на ЗЗ „Варненско-Белославско 

езеро” BG0000191 

4.1.1 Данни за защитената зона 

 

Територията на ПУП-ПРЗ попада изцяло в границите на Защитена зона „Варненско 

- Белославско езеро“ с код BG0000191. Зоната е обявена по директивата опазване на 

дивите птици и техните местообитания. Тя е с обща площ 4 687.0 хектара и попада на 

територията на землища от три общини – Белослав, Варна и Девня (общо 10 населени 

места). 

Зоната е обявена със Заповед № РД-128 от 10.02.2012 г., бр. 22/2012 на Държавен 

вестник. 

 

ФИГУРА 9. ЗЗ „ВАРНЕНСКО - БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО ”  – BG0000191 

 

В границите на ЗЗ „Варненско – Белославско езеро“ са въведени следните 

ограничения: 

J Забранява се залесяването на пасища, ливади и мери, както и 

превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; 
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J Забранява се косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август; 

J Забранява се паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност; 

и 

J Забранява се изграждането на вятърни генератори за производство на 

електроенергия с изключение на тези, за които към датата на обнародване 

на заповедта в Държавен вестник има започната процедура или са 

съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната 

среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Режимът не 

се прилага за вятърни генератори, използвани като собствени източници на 

електрическа енергия. 

 

Териториално защитената зона попада изцяло на територията на област Варна в 

землища от три общини – Белослав, Варна и Девня. 

 

ТАБЛИЦА 8. ЗЗ „ВАРНЕНСКО - БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО ” – АДМИНИСТРАТИВНИ ЕДИНИЦИ И ПЛОЩ 

Код Име Област Община 

Обща 

площ 

(ха) 

Територ

ия (ха) 

Акватор

ия (ха) 

BG0000191 

Варненс

ко - 

Белосла

вско 

езеро 

Варна 

Белослав –  

гр. Белослав, с. Езерово, с. 

Разделна, с. Страшимирово 

4 687.0  4 687.0 - 

Варна –  

гр. Варна, с. Звездица, с. 

Казашко, с. Константиново, с. 

Тополи 

Девня –  

гр. Девня 

 

Описание на защитената зона1 

Варненско-Белославският езерен комплекс обхваща две езера – Варненското и 

Белославското, свързани с изкуствено прокопан канал и разположени на запад от 

град Варна. Варненското езеро е крайбрежно лиманно езеро с естествен произход. 

В миналото е било сладководен басейн с незначителна връзка с Белославското езеро 

на запад и със слаб отток към морето. През 1909 г. се прокопава първият канал между 

Варненското езеро и морето. До 1923 г. Белославското езеро е закрит сладководен 

лиман, в който се влива р. Провадийска. Днес развитието на няколко промишлени 

комплекса в района е наложило използването на двете езера за корабен транспорт, 

което довежда до прокопаването на два нови канала – един, свързващ Варненското 

езеро с Черно море, и втори, свързващ двете езера. В комплекса преобладават 

откритите водни площи. Широката връзка с Черно море е довела до повишаване 

солеността на водите в двете езера, с което екологичните условия се доближават до 

тези на морската акватория. В северната част на Варненското езеро (ЗМ „Казашко”) 

и западната част на Белославското езеро са разположени тръстикови масиви с 

преобладаване на обикновената тръстика (Phragmites australis), теснолистния папур 

(Typha angustifolia) и крайбрежния камъш (Shoenoplectus litoralis). Масивите в 

                                                           
1 Този и следващите параграфи от тази точка са официални текстове от Стандартния формуляр на зоната редакция 

юли 2015 г. 
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западната част на Белославското езеро са значителни по площ и преминават във 

влажни и мочурливи ливади. Северно от тях се намира соленоводен басейн, обрасъл 

по бреговете със солянка (Salicornia sp.) и друга халофитна растителност. 

 

 

ТАБЛИЦА 9. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗЗ „ВАРНЕНСКО - БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО ” – BG0000191 ПО 

КЛАСОВЕ ЗЕМНО ПОКРИТИЕ 

Класове земно покритие 
% 

Покритие 

Площ 

ха 

Засолени блата 1,00 46,87 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 46,00 2,156.02 

Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, 

мочурища 
4,00 187.48 

Храстови съобщества 0,00 - 

Сухи тревни съобщества, степи 2,00 93.74 

Влажни ливади, мезофилни ливади 2,00 93.74 

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично 

оставяне на угар) 
8,00 374.96 

Друга орна земя 8,00 374.96 

Широколистни листопадни гори 1,00 46,87 

Смесени гори 0,00 - 

Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи 

или екзотични дървета) 
1,00 46,87 

Земеделски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. 

овошки, лозя, крайпътни дървета) 
4,00 187.48 

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници 1,00 46,87 

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, 

индустриални обекти) 
22,00 1,031.14 

Общо покритие: 100,00 4 687.0 

 

Качество и значимост 

Варненско-белославския езерен комплекс е важна зона с международно 

значение за зимуващите водолюбиви птици. Тук ежегодно се концентрират нод 20 000 

водолюбиви птици от 64 вида. На територията на комплекса са установени 202 вида 

птици, 59 от които са включени в Червената книга на България. От срещащите се 

видове 91 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 

2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 7 вида, а като 

застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 – 21 вида, в SPEC3 – 63 вида. Мястото 

осигурява подходящи местообитания за 70 вида, включени в приложение 2 на Закона 

за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От 

тях 64 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. В Белославското 
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езеро се намира четвъртата по големина у нас гнездова популация на саблеклюна 

(Recurvirostra avosetta), след тези в Атанасовското и Поморийското езера и ЗМ 

„Пода”, като тук гнезди и кокилобегачът (Himantopus himantopus). Варненско-

Белославският езерен комплекс е единствената влажна зона между отстоящите на 

около 200 км. едни от други Шабленско и Дуранкулашко езера на север и Бургаските 

езера на юг. По тази причина той е от изключително значение за птиците по време на 

миграция, като за белия щъркел (Ciconia ciconia) се явява „място с тесен фронт на 

миграция”. През този период, а също и през зимата комплексът е място от световно 

значение за малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus). Поради факта, че не 

замръзват през зимата, езерата са удобно място за зимуване на различни видове 

патици, потапници, корморани и други водолюбиви птици. Освен малкия корморан, 

се наблюдават международно значими струпвания на кафявоглавата потапница 

(Aythya ferina). От световно застрашените видове, главно по време на миграция се 

срещат къдроглавият пеликан (Pelecanus crispus) и белооката потапница (Aythya 

nyroca), а през зимата и тръноопашатата потапница (Oxyura leucocephala). 

 

Уязвимост 

Комплекса Варненско-Белославско езеро е разположен до третия по големина 

град в България – Варна, който е голям туристически и промишлен център. Езерото 

има голямо социално и икономическо значение за региона и за страната. 

Промишлеността се развива около езерото от края на ХІХ век. Днес в района на 

Варненско-Белославския езерен комплекс съществуват 5 промишлени пристанища, 

едно военно и едно гражданско пристанище, две яхтени пристанища, ТЕЦ „Варна”, 

която е част от Девненския химически комплекс, пречиствателната станция на град 

Белослав и една стъкларска фабрика. В западната част на езерния комплекс са 

разположени утаителните басейни на Девненския Химически комплекс, където се 

утаяват седиментите от промишлените води на химическите заводи. В северната част 

е разположен утаител на ТЕЦ Варна. Голяма част от тежката индустрия е разположена 

по границите на комплекса. Варненското и Белославското езеро се използват като 

плавателен канал за кораби. Фериботна линия функционира в района на град 

Белослав, за да свързва двете части на града. Около езерния комплекс са 

разположени пътища, железопътна линия и урбанизирани територии. В източната част 

на Варненското езеро често се провеждат регати, а също и уиндсърфинг. В района 

на езерата се извършава спортен риболов, особено в района където ТЕЦ Варна 

изпуска топлите си води във Варненското езеро и се събират големи пасажи риба. В 

самите езера се извършва промишлен риболов със стоящи и плаващи мрежи от 

жителите на околните селища. Ловът на водолюбиви птици, включително от моторни 

лодки е също често срещана практика в района на езерата. На отделни малки 

участъци от територията на комплекса се осъществява земеделие (отглеждане на 

зърнени култури, зеленчуци и лозя) и животновъдство. Развитието на промишлеността и 

урбанизацията са фактори, които са довели до загуба на местообитания и до обща и 

цялостна екологична промяна на влажната зона и днес продължават да бъдат 

основен застрашаващ фактор. Те са основен източник на силно неорганично и 

органично замърсяване с всички последици от това, като основен замърсяващ 

фактор са химическите заводи, други промишлени предприятия и корабоплаването. 

Бъдещите планове за развитие на промишлеността и инфраструктурата (особено 

разширяване на пристанищата, нови железопътни линии, пътища и подводни 

газопроводи), както и урбанизацията (разширяване на селищата и създаване на 
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вилни зони) в района на комплекса застрашават съществуването на последните 

останали естествени местообитания. Ловът, който често се осъществява с незаконни 

средства, в защитени територии и на защитени видове застрашава много от 

водолюбивите птици. Естествени застрашаващи фактори за езерата е 

съществуването на слой от сероводород на дъното на езерата на дълбочина над 10 

метра, който не позволява съществуването на живот, както и токсичното водорасло 

Primnesium parvum (не установявано след 1963) което може да доведе да масово 

измиране на рибата и безгръбначните животни. Еутрофикацията на езерния комплекс 

е значителна и може да се разглежда като отрицателно действащ фактор. Във 

пресноводните части на комплекса водната растителност е в напреднала фаза на 

сукцесия и се нуждае от подходящо управление за поддържане на 

биорзнообразието. Земеделските дейности осъществявани в околните на езерния 

комплекс земи допринасят за органичното замърсяване на езерото. Някои 

индустриални комплекси, разположени по горното течение на река Провадийска 

вероятно замърсяват самата река и езерния комплекс. 

 

4.1.2 Цели на опазване на защитена зона „Варненско - 

Белославско езеро“ 

Целите на опазване в защитната зона са дефинирани със Заповед № РД-128 от 

10.02.2012 г., ДВ бр. 22/2012 г.: 

J Опазване и поддържане на местообитанията на видове птици, предмет на 

опазване в защитената зона, за постигане на тяхното благоприятно 

природозащитно състояние; 

J Възстановяване на местообитания на видове птици, предмет на опазване в 

защитената зона, за които е необходимо подобряване на 

природозащитното им състояние. 

 

4.1.3 Описание на елементите на защитените зони 

4.1.3.1 Предмет на опазване на защитена зона „Варненско - 

Белославско езеро“ 

Съгласно Заповед № РД-128 от 10.02.2012 г., ДВ бр. 22/2012 предмет на опазване в 

ЗЗ са следните видове птици и техните местообитания: 

1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: червеногуш гмуркач (Gavia stellata), черногуш 

гмуркач (Gavia arctica), ушат гмурец (Podiceps auritus), розов пеликан 

(Pelecanus onocrotalus), къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), малък корморан 

(Phalacrocorax pygmeus), голям воден бик (Botaurus stellaris), малък воден бик 

(Ixobrychus minutus), нощна чапла (Nycticorax nycticorax), гривеста чапла 

(Ardeola ralloides), малка бяла чапла (Egretta garzetta), голяма бяла чапла 

(Egretta alba), червена чапла (Ardea purpurea), черен щъркел (Ciconia nigra), 

бял щъркел (Ciconia ciconia), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), лопатарка 

(Platalea leucorodia), поен лебед (Cygnus cygnus), mалка белочела гъска (Anser 

erythropus), белоока потапница (Aythya nyroca), малък нирец (Mergus albellus), 

тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala), червеногуша гъска (Branta 

ruficollis), червен ангъч (Tadorna ferruginea), орел рибар (Pandion haliaetus), 
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осояд (Pernis apivorus), черна каня (Milvus migrans), тръстиков блатар (Circus 

aeru-ginosus), полски блатар (Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), 

ливаден блатар (Circus py-gargus), малък креслив орел (Aquila pomarina), 

малък орел (Hieraaetus pennatus), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), 

вечерна ветрушка (Falco vespertinus), малък сокол (Falco columbarius), сив 

жерав (Grus grus), средна пъструшка (Porzana parva), kокилобегач (Himantopus 

himantopus), саблеклюн (Recurvi-rostra avosetta), турилик (Burhinus oedicnemus), 

moрски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), бойник (Philomachus pugnax), 

малък горски водобегач (Tringa glareola), tънкоклюн листоног (Phalaropus loba-

tus), малка черноглава чайка (Larus melanocephalus), малка чайка (Larus 

minutus), гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), речна рибарка (Sterna 

hirundo), черна рибарка (Chlidonias niger), земеродно рибарче (Alcedo atthis), 

синявица (Coracias garrulus), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), 

горска чучулига (Lullula arborea), полска бъбрица (Anthus campestris), 

червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius minor), 

червеногуша мухоловка (Ficedula parva), беловрата мухоловка (Ficedula 

albicollis); 

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), голям гмурец 

(Podiceps cristatus), червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), черногуш гмурец 

(Podiceps nigricollis), голям корморан (Pha-lacrocorax carbo), сива чапла (Ardea 

cinerea), ням лебед (Cygnus olor), посевна гъска (Anser fabalis), голяма 

белочела гъска (Anser albifrons), сива гъска (Anser anser), бял ангъч (Tadorna 

tadorna), фиш (Anas penelope), сива патица (Anas strepera), зимно бърне (Anas 

crecca), зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), шилоопашата патица (Anas 

acuta), лятно бърне (Anas querquedula), клопач (Anas clyp-eata), червеноклюна 

потапница (Netta rufina), кафявоглава потапница (Aythya ferina), kачулата 

потапница (Aythya fuligula), среден нирец (Mergus serrator), голям нирец 

(Mergus merganser), малък ястреб (Accipiter nisus), обикновен мишелов (Buteo 

buteo), черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tin-nunculus), сoкол орко (Falco 

subbuteo), вoден дърдавец (Rallus aquaticus), зеленоножка (Gallinula chlo-ropus), 

лиска (Fulica atra), стридояд (Haematopus ostralegus), речен дъждосвирец 

(Charadrius dubius), сребриста булка (Pluvialis squatarola), обикновена 

калугерица (Vanellus vanellus), малък брегобегач (Calidirs minuta), тъмногръд 

брегобегач (Caldris alpina), малка бекасина (Lymnocryptes minimus), средна 

бекасина (Gallinago gallinago), черноопашат крайбрежен бекас (Limosa 

limosa), голям свирец (Numenius arquata), голям червеноног водобегач (Tringa 

erythropus), малък червеноног водобегач (Tringa totanus), малък зеленоног 

водобегач (Tringa stagnatilis), голям зеленоног водобегач (Tringa neb-ularia), 

голям горски водобегач (Tringa ochropus), късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), 

речна чайка (Larus ridibundus), чайка буревестница (Larus canus), сребриста 

чайка (Larus argentatus), белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus), 

жълтокрака чайка (Larus cachinnans), пчелояд (Merops apiaster), брегова 

лястовица (Riparia riparia). 

 

Девет от видовете птици предмет на опазване в ЗЗ „Варненско-Белославско 

езеро“ с идентификационен код BG0000191, фигурират в Червената книга на 

България. От тях два са в категория застрашен вид EN; четири в категория уязвим VU и 

три вида с категория критично застрашен CR. 
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ТАБЛИЦА 10. ВИДОВЕ ПТИЦИ, КОИТО ФИГУРИРАТ В ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ 

Вид включен в Червена книга на България Категория 

Малък воден бик (Ixobrychus minutus) застрашен вид EN 

Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) застрашен вид ЕN 

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) уязвим VU 

Голям гмурец (Podiceps cristatus) уязвим VU 

Ням лебед (Cygnus olor) уязвим VU 

Стридояд (Haematopus ostralegus) критично застрашен CR 

Речен дъждосвирец (Charadrius dubius) уязвим VU 

Средна бекасина (Gallinago gallinago) критично застрашен CR 

Малък червеноног водобегач (Tringa totanus) критично застрашен CR 

 

4.1.3.2 Други видове от съществено значение за структурата и 

функциите на екосистемите в защитената зона 

При проучване на територията за изготвяне на документацията на защитената зона 

са описани други по-важни видове, които имат отношение към екологичното 

състояние на екосистемите в защитените зони, но не са включени в предмета на 

опазване. В следващата таблица са обобщени данни от стандартния формуляр на ЗЗ 

„Варненско-Белославско езеро” BG0000191 (последна актуализация месец юли 2015 

г.). 

 

ТАБЛИЦА 11. ДРУГИ ВИДОВЕ, ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 

Наименование на вида Местна популация Мотивация 

Полска чучулига (Alauda 

arvensis) 
Вероятно присъствие 

Включен в международни 

конвенции 

Домашна кукумявка (Athene 

noctua) 

Много рядък за територията 

на зоната 

Включен в международни 

конвенции 

Копринарка (Bombycilla 

garrulus) 

Много рядък за територията 

на зоната 

Включен в международни 

конвенции 

Обикновено конопарче 

(Carduelis cannabina) 
Вероятно присъствие 

Включен в международни 

конвенции 

Зеленика (Carduelis chloris) Вероятно присъствие 
Включен в международни 

конвенции 

Чавка (Corvus monedula) Типичен за региона Други причини 

Европейски пъдпъдък 

(Coturnix coturnix) 
Вероятно присъствие 

Включен в международни 

конвенции 

Малкък пъстър кълвач 

(Dendrocopos minor) 

Много рядък за територията 

на зоната 

Включен в международни 

конвенции 

Зеленогуша овесарка  

(Emberiza cirlus) 
Вероятно присъствие 

Включен в международни 

конвенции 

Червеногръдка (Erithacus 

rubecula) 
Вероятно присъствие 

Включен в международни 

конвенции 
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Наименование на вида Местна популация Мотивация 

Обикновена чинка (Fringilla 

coelebs) 

Рядък за териториятя на 

зоната 

Включен в международни 

конвенции 

Планинска чинка (Fringilla 

montifringilla) 

Рядък за териториятя на 

зоната 

Включен в международни 

конвенции 

Качулата чучулига (Galerida 

cristata) 
Вероятно присъствие 

Включен в международни 

конвенции 

Селска лястовица (Hirundo 

rustica) 
Вероятно присъствие 

Включен в международни 

конвенции 

Южен славей (Luscinia 

megarhynchos) 
Вероятно присъствие 

Включен в международни 

конвенции 

Сива овесарка (Miliaria 

calandra) 
Типичен за региона 

Включен в международни 

конвенции 

Син синигер (Parus caeruleus) Вероятно присъствие 
Включен в международни 

конвенции 

Зелен кълвач (Picus viridis) 
Рядък за териториятя на 

зоната 

Включен в международни 

конвенции 

Черногушо ливадарче 

(Saxicola torquata) 

Много рядък за територията 

на зоната 

Включен в международни 

конвенции 

Розов скорец (Sturnus roseus) Типичен за региона 
Включен в Червената книга на 

България 

Голямо черноглаво 

коприварче (Sylvia atricapilla) 
Типичен за региона 

Включен в международни 

конвенции 

Кос (Turdus merula) Типичен за региона 
Включен в международни 

конвенции 

Поен дрозд (Turdus 

philomelos) 
Типичен за региона 

Включен в международни 

конвенции 

Хвойнов дрозд (Turdus pilaris) Типичен за региона 
Включен в международни 

конвенции 

Белогуш дрозд (Turdus 

torquatus) 

Много рядък за територията 

на зоната 

Включен в международни 

конвенции 

 

4.1.3.3 Територии, изпълняващи функциите на естествен буфер 

по отношение на популациите и местообитанията на 

видовете – предмет на опазване в защитената зона 

Територии от този вид могат да изпълняват защитна роля по отношение на 

антропогенен натиск при непосредствена близост до населени места, могат да са 

релефни форми или територии с висока природна стойност, но извън границите на 

защитените зони. 

В съседни територии извън обхвата на ПУП-ПРЗ са установени различни по 

интензивност антропогенни влияния, които не се различават съществено от 

планираното с настоящия план или са значително по-малко интензивни. 

Съществено антропогенно натоварване се установява на противоположния бряг 

на Варненското езеро – урбанизирани територии с жилищно или производствено 

предназначение. Не се наблюдават буферни територии между тях и защитената 

зона. Такива не се засягат от настоящия устройствен план. 

Жилищните територии на кв. „Аспарухово“ са отделени от терените на ПУП-ПРЗ 

със значим пътен възел и съоръжения на автомагистрала „Черно море“ и други 

пътища. Между техните антропогенни въздействия и защитената зона има територии с 

по-ниско натоварване, които в много малка степен изпълняват ролята на буфер по 
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отношение на местообитанията на някои видове птици. Тези терени няма да бъдат 

засегнати от прилагането на ПУП-ПРЗ. 

В границите на устройственото планиране териториите са описани като част от 

защитената зона и подробно за всеки вид от списъците на предмета на опазване е 

оценено въздействието върху екземпляри, популация и настоящи и потенциални 

местообитания. 

Обследването не установи наличие на обща защитна роля или свързаност между 

конкретни територии извън ЗЗ и местообитания на видове, предмет на опазване. 

 

4.1.3.4 Компоненти на околната среда от съществено значение 

за видовете – предмет на опазване в защитената зона 

Атмосферен въздух и атмосфера 

Квартал „Аспарухово” е разположен на сравнително полегат терен със северна и 

североизточна ориентация. Най-високите му части не надвишават 60 метра. 

Средната надморска височина в района на общината е между 30 и 40 метра. В 

нея е разположено Варненското езеро, свързано със западната част на Варненския 

залив чрез изкуствен канал. Наклоните на терените са от полегати, около южния бряг 

на езерото и квартал „Аспарухово“ и наклонени при квартал „Галата“, местностите 

„Зеленика“ и „Ракитника“, до стръмни и много стръмни в отделни части от местността 

„Прибой“ и района около хижа Черноморец. 

Община Варна, попада в климатичния район на Северното Черноморие, 

Континентално-средиземноморска климатична област. Климатът е преходно-

континентален, с изразено средиземноморско влияние. Специфични климатични 

фактори са микрорелефните особености на територията и климатообразуващата 

роля на Черно море. Влиянието на Черно море се изразява в по-ниски летни 

температури и по-висока относителна влажност на въздуха. Зимните температурни 

условия се дължат преди всичко на термичното влияние на големия воден басейн и се 

простират в успоредна на брега ивица с ширина 12-13 km. Близостта на морето е 

причина и за локална циркулация на приземния слой въздух – т. н. бризова циркулация. 

По данни от Програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените 

норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Варна, 2018-2021 г. 

(актуализация) основните източници на емисии на ФПЧ10 в атмосферния въздух са: 

J Естествени източници на прахови частици, като африканските пустини, 

моретата и океаните и др. 

J Антропогенни (от човешка дейност) източници на ФПЧ10: 

J Интерес представляват антропогенните източници на ФПЧ10 на територията 

на община Варна. Те се подразделят на няколко основни, а именно: 

J Емисии от изгаряне на дървесина и изкопаеми горива в битовия и 

обществен сектор 

J Емисии от транспортните дейности чрез двигателите с вътрешно горене 

(главно дизелови) и ресуспендиране на отложен по транспортната мрежа 

прах 

J Промишлени процеси 
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J Селско стопанство 

 

Емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) от антропогенни източници в гр. Варна: 

J От изгаряне на дървесина и изкопаеми горива в битовия и обществен 

сектор – 255 т-на годишно 

J От транспортните дейности чрез двигателите с вътрешно горене (главно 

дизелови) и ресуспендиране на отложен по транспортната мрежа прах – 

245 тона годишно, както следва: Газове от МПС – 17 тона годишно и пътен 

нанос – 228 тона годишно; 

J От промишлени процеси – 30 тона годишно. 

 

АИС „Чайка”, гр. Варна 

ФПЧ10 – През 2019 г. са регистрирани 365 средноденонощни концентрации, 16 от 

тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 4,38 % от общия брой регистрирани 

средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са 

регистрирани през зимния сезон. През месец май е регистрирана и най-високата 

средноденонощна стойност от 77,00 μg/m3. Средногодишната концентрация от 24,74 

μg/m3 не превишава СГН от 40 μg/m3. 

Пунктът функционира от 16.01.2018 г. През 2018 г. регистрираните 19 бр. 

превишения на СДН за ФПЧ10 са под допустимия брой превишения за една 

календарна година (35 броя). 

В сравнение с 2018 г. (регистрирани 347 средноденонощни концентрации, 19 от 

тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3, средногодишна концентрация от 27,75 μg/m3) 

се запазва наднормено съдържание на ФПЧ10, като най-високи и най-голям брой 

наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци в резултат от 

използването на твърди горива в битовия сектор и характерните за сезона – високи 

скорости на вятъра и температурни инверсии, които създават условия за задържане и 

натрупване на атмосферните замърсители в приземния въздушен слой. 

Серен диоксид – През 2019 г. не са регистрирани превишения на СЧН от 350 μg/m3 

и на среднодневната от 125 μg/m3. 

Азотен диоксид – През 2019 г. не са регистрирани превишения за азотен диоксид 

над ПС за СЧН от 200 μg/m3. ПДКср.год. (40 мкг/м3) не се превишава. Няма 

превишения на алармения праг за азотен диоксид от 400 μg/m3. 

За показател въглероден оксид не са регистрирани превишения на съответните 

допустими концентрации. 

 

За периода от 26.06.2019 г. до 02.07.2019 г. е извършен контрол на качеството на 

атмосферния въздух с мобилната автоматична станция (МАС) в Район „Аспарухово“, 

община Варна, във връзка с постъпили множество сигнали за замърсяване на 

атмосферния въздух от граждани в кв. „Аспарухово“, гр. Варна. Резултатите от 

измерванията по контролираните замърсители са значително под допустимите 

норми, съгласно Наредба № 12/2010 г. 

 

Води 

Повърхностните води на територията на община Варна са представени от Черно 

море на изток, Варненското езеро и речнo-овражна мрежа. Последната е 
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представена от малки реки (дерета), които спадат към Черноморската водосборна 

област, подобласт с директен отток в Черно море. 

Територията, предмет на плана, попада в обхвата на повърхностно водно тяло с 

код BG BG2PR100L001 и наименование „Варненско езеро“, водно тяло от поречието на 

река Провадийска. Категорията на водното тяло е „преходни води“, тип черноморски 

средно солени езера и блата (1.0). Водното тяло е силно модифицирано, в много 

лошо екологично състояние. Показатели, влошаващи състоянието: N-NH4, N-NO2, N-

NO3, N-total, PO4, P-total.  

Във Варненското езеро се вливат: 

Откъм северния бряг: Игнатиевско дере, Дере при с. Тополи, Дере Налбанка, 

Владиславско дере (Елпромско), Максуденско дере, коригирано и облицовано в 

чертите на града, минаващо по ул. „Струга“, ул. „Княз Черказки“ и ул. „Д-р Ив. 

Селимински“; 

Откъм южния бряг: Звездишко дере, Дере, западно от л-ще „Чайка”, Дере по ул. 

„Перекоп“, кв. „Аспарухово“. 

 

Хидроложка характеристика на Варненското езеро 

Варненско езеро е представлявало закрит лиман до 1909 год., когато е прокопан 

плавателен канал, свързващ го с Варненски залив. През 1976 г. е създаден новия 

канал, който в момента служи като основен воден път за корабния транспорт. С 

прокопаването на този канал настъпват съществени промени в хидрологично и 

хидрохимично отношение в прилежащата акватория на езерото и залива. 

Непосредствената връзка между черноморските и езерните води обуславя до голяма 

степен специфичността в хидрологичния и хидрохимичния режими на Варненското 

езеро. 

Дължината на езерото е 13,0 km, от които 8,5 km са в границата на Община Варна. 

Средната ширина на езерото е 1,2 km, площта му – 17,4 km2, средната му дълбочина 

– 9,8 m и максималната му дълбочина – 19,0 m. Южният бряг е висок и скалист, а 

северният – полегат. 

Подхранването на Варненското езеро със сладка вода се осъществява от 

Белославско езеро, дерета и ручеи. Обемът на езерото е 170.0х106 м3, а проточността 

му – около 4 обема годишно. 

Скоростта на повърхностното течение е 0,93 cm/s. Дънното течение има скорост 

0,83 cm/s. По химическия си състав водите на езерото са хлорно-натриеви с обща 

минерализация 111,39 mg/l и обща твърдост 191,60 mg-eqv/l. 

Солеността на езерната вода е 10-12 до 15‰. Температурата на водата в 

зависимост от сезонните температури и дълбочината се променя от 4 до 24°С. 

Водното тяло е в отлично състояние по показатели разтворен кислород, БПК5 

нитратен азот и общ азот. Добро състояние се наблюдава по показател азот нитритен. 

Трайно влошено състояние във всички пунктове за мониторинг се наблюдава по 

показатели общ фосфор, фосфати и амониев азот.  

 

Зони за опазване на стопански ценни видове риби 

Варненското езеро е обявено за зона за опазване на стопански ценни видове 

риби. Код на зоната BG2FSWPR100L001. Географски обхват - в радиус 500 м от места 

за вливане на топлите води на ТЕЦ „Варна“. Зоната е определена със Заповед No РД 

09-98/26.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните.  
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Източници на замърсяване на повърхностни води 

Сред основните замърсители на Варненското езеро са химическата 

промишленост; кораборемонтните, корабостроителни, и пристанищните дейности, 

(особено танкерното пристанище), както и водният транспорт. Върху състоянието на 

водите в него пряко влияе и свързаното с него Белославското езеро. 

Пречиствателни станции за отпадъчни води 

ПУП-ПРЗ на местността „Малка Чайка“ е в непосредствена близост до ПСОВ 

„Аспарухово“. Станцията е изградена през 1964 г. и технологичната й схема е 

включвала само механично пречистване на отпадъчните води без биологично стъпало. 

Заустването е било в началото на плавателния канал, свързващ Варненското езеро с 

Черно море. След реализацията на обект „Трансформация на ПСОВ Аспарухово в 

Помпена станция и конструиране на транспортиращ тръбопровод”, отпадъчните води, 

постъпващи в ПСОВ Аспарухово са пренасочени към ГПСОВ-Варна посредством 

канал по дъното на езерото. С извършената реконструкция отпадъчните води се 

пречистват само от едрите отпадъци и пясъка, след което по изградения напорен 

тръбопровод с дължина 2,5 km по дъното на Варненското езеро се отвеждат до ПСОВ – 

Варна, където се извършва тяхната биологична обработка. 

Пречистените отпадъчни води на ПСОВ – Варна чрез коригирано дере „Тел дере” 

се заустват в северозападната част на Варненското езеро, повърхностно водно тяло с 

код BG2PR100L001, от басейна на р. Провадийска. ПСОВ – Варна е най-големият 

вносител на заустени количества отпадъчни води за Черноморския район. Капацитетът 

на ПСОВ – Варна е 110 000 м3/ден отпадъчни води. 

 

Почва 

Територията на община Варна, респективно на разглеждания план попада в 

район на сиво-кафяви горски почви. 

Сивите горски почви може да се определят като кисели сиалитни, с 

диференциран по механичен състав профил. Основните почвообразувателни 

процеси са лесивиране и вътрепочвено глинясване, най-силно изразено в 

среднатачаст на профила. Разделят се на 3 вида: тъмни (molic), светли (albic) и 

обикновени (haplic). Хумусният хоризонт е със средна мощност 12-15 (27) см. 

Хумусното и азотното съдържание са ниски, а реакцията на почвения разтвор е 

кисела. 

Местността Малка Чайка, в която е разположен плана, предмет на оценка е заета 

основно от делувиални, слабомощни почви. Те се отнасят към азоналните почви. 

Характерно е, че те са много слабо развити и нямат обособени хоризонти, резултат от 

педогенетични процеси. Съществуването на тези почви не е в равновесие с условията 

на средата. Образуват се на младите алувиални и делувиални почвообразуващи 

материали или след ерозия или в следствие на антропогенно въздействие. Тези почви 

са бедни на хранителни вещества, но имат благоприятни физически и топлинни 

свойства, както и добър дренаж. Реакцията им също е благоприятна. 

Ерозията е най-широко разпространеният и интензивно протичащ деградационен 

процес върху почвената покривка на земята. Крайният резултат от действието на 

ерозията е безвъзвратното разрушаване на почвата, както като природно тяло и 

средство за селскостопанско производство, така и като основа на природната 

среда.  

Земеделските земи на територията на Община Варна се характеризират със 

значителна степен на почвена ерозия. Най-силно са засегнати земите в 
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североизточната част на общината. Площта на линейни ерозионни форми - поройни 

дерета, ровини и оврази е 1 211 dka. Общо ерозирали почви в държавния горски фонд 

на територията на Община Варна са 1 126.2 ha, като най-големите ерозионни 

процеси са се развивали по стръмния скат на Франгенското плато над град Варна и 

околностите му. Като цяло податливостта на почвите на ерозиране е средна.  

 

Нарушени терени 

В обхвата на плана, като нарушен терен от нерегламентиран добив на инертни 

материали в миналото (извличане на пясък), се разглежда територията на ПИ 128. Той 

представлява урегулирана територия, с начин на трайно ползване - Друг вид поземлен 

имот без определено стопанско предназначение.  

В района на плана няма други нарушени терени. Голяма част от територията е 

заета от нерегламентирани сметища, на които са изхвърляни строителни и битови 

отпадъци.  

Преовлажнени почви. Преовлажнени почви и заблатявания се наблюдават в 

отделни участъци в ниски форми на релефа в близост до Варненско езеро и в 

периферията на Белославско езеро, където те са в по - голямата част от годината под 

вода. Профилът им се състои от торфен и глеев хоризонт. 

 

Земни недра 

Геоложки процеси в района 

Територията на община Варна е обхваната от свлачищни процеси с различна 

степен на интензивност.  

В обхвата на плана, предмет на оценка няма установени активни или пасивни 

свлачищни процеси. Територията е извън обхвата на строителните забрани за 

свлачищни райони, въведени с приемането на ОУП на община Варна. Такива 

забрани са предвидени за райони северно и южно от Варненския залив, извън 

обхвата на плана. 

Срутища на територията, обхваната от плана няма. Тези явления са характерни за 

бреговата ивица,  в участъци лишени от пясъчни ивици, или с такива с ограничена 

ширина, които са подложени на пряко вълново въздействие. 

Свлачищните и срутищни процеси са в резултат на масирано застрояване, липса 

на канализация и укрепителни работи. 

 

Ландшафт 

Територията в обхвата на ПУП – ПРЗ се характеризира с равнинен релеф с 

очертани две нива: ниска част до кота 1.5 м и по-висока до кота 7,0 м. В геоложко 

отношение северната по-ниска част от територията попада в геоложки район Б, който 

е изграден от морско-езерни отложения. Южната, с 3-7 метра по-висока част на 

територията е разположена в геоложки под-район Ва, изграден от льосоподобни 

отложения. 

В проучваната територия или в съседство с нея няма класифицирани 

ландшафтни типове, които да изискват специален режим на опазване. Като 

изключение може да бъде посочена ограничена площ с типичните характеристики на 

влажна зона, която се отличава с висока степен на естественост. 

По класификацията Corine Land Cover 2012 в региона около територията на м. 

„Малка чайка“ са разпространени 9 ландшафтни типа. На изображението е 

показано разпространението им върху сателитна снимка на района. Ясно изразен е 
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доминиращия характер на Ландшафтен тип „Антропогенни територии. Населени 

места с непрекъсната структура“ с код 111, а самата територия е причислена в общ 

клас 121 „Промишлени или търговски съоръжения“, без да са отбелязани различни 

класове за различните имоти. 

 

Природни обекти 

Не се засягат защитени територии. Най-близко разположената защитена 

територия по Закона за защитените територии е Защитена местност „Казашко“. 

Защитена местност „Казашко“ 

Защитената местност попада в землищата на селата Казашко и Тополи, община 

Варна, област Варна и е с площ 125.12 хектара. Обявена е със Заповед №.49 от 

15.02.1995 г., бр. 21/1995 на Държавен вестник. 

 

Цели на обявяване: 

J Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици 

и растения, включени в Червена книга на РБ; 

J За цялостно опазване на биотопа с важно значение за възстановяване 

чистотата на езерните води и биологичното разнообразие на 

безгръбначната фауна. 

 

Режим на дейности. Забранява се: 

J Всякакво строителство, разкриване на кариери, разораване на земите и 

промяна на естествения облик на местността; 

J Удълбаване и засипване на акваторията на защитената местност, както и 

замърсяването на водите и по какъвто и да е начин; 

J Всякакъв лов; 

J Улавяне и опръстеняване на гнездещите или мигриращите птици; 

J Всякакъв риболов, с изключение на спортния; 

J Паша на свине; 

J Паленето и коситбата на тръстиката, освен при доказана необходимост и 

след съгласуване с Министерството на околната среда; 

J Сеч на храсти и дървета; и 

J Увреждане и унищожаване на бентоса по какъвто и да е начин. 

J Разрешава се: 

J Спортен риболов; и 

J Паша на домашни животни (овце и крави), с пастир в заблатените ливади 

и крайбрежните участъци. 

Предвижданията на ПУП – ПРЗ не противоречат на режима на опазван е на 

защитената територия, не се засягат пряко територии. Не се създава риск от пренос 

на емисии и замърсяване или по друг начин оказване на отрицателни въздействия. 
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Минералното разнообразие 

Този компонент на околната среда не е от значение за местообитанията на 

конкретните видове. 

 

Биологичното разнообразие и неговите елементи 

Настоящият доклад подробно оценява въздействието върху биологичното 

разнообразие и неговите елементи. 

 

В границите на устройваната с плана територия теренът е открит и обветрен, с 

наклон в север-североизточна посока към езерото. Дървесната и храстова 

растителност е нискорасла и силно изредена. Само в ниските части на местността 

се срещат влаголюбиви видове – тополи и върби, които имат добър вид и са с високи 

стъбла. Широко се срещат изоставени терени. В центъра на територията в релефни 

понижения, образувани от изземване на пясък в миналото, има тръстики и водна 

повърхност, които са оформили малки водни екосистеми. Срещат се ливади с 

храсти и терени с дървесна растителност. 

Значителна част от площта на ПУП-ПЗ е вече застроена. Допълнително 

незастроените имоти има големи струпвания на поставяеми колиби, бунгала и 

фургони. 

 

Флора 

Територията, предмет на плана, попада в район „Северно крайбрежие“ на 

Западнокрайбрежния Черноморски окръг от Евксинската провинция на Европейската 

широколистна горска област, част от Холарктическото флористично пространство 

(царство) (Тахтаджян 1978) или част от Палеарктичното биофилотично царство (Второв, 

Дроздов 1978). 

Естествено разпространени в този пояс са чистите и смесени мезоксерофитни и 

мезофитни церови (Quercus cerris L.) и смесени благунови (Quercus frainetto Ter.) гори. 

Участие в дървостоя вземат и обикновен и келяв габър (Carpinus sp.). В по-ниския етаж 

се срещат – мъждрян (Fraxinus ornus L.), шипка (Rosa canina L.), глог (Crataegus 

monogyna Jacq.), птиче грозде (Ligustrum vulgaris L.), драка (Рaliurus aquliatus L.), черен 

бъз (Sambucus nigra L.) и др. 

От естествената тревна растителност в района преобладават асоциации с 

участие на белизма (Dichanthium ischaemum), едногодишната метлица (Poa annua), 

троскота (Cynodon dactylon), полската паламида (Cirsium arvense), млечката 

(Euphorbia glareosa), австрийския пелин (Artemisia austriaca) и др. От дървесната и 

храстова растителност преобладава келяв габър (Carpinus orientalis) с разпръснати 

още глог (Crataegus monogyna), трънка (Prunus spinosa), драка (Paliurus spina-christi), 

шипка (Rosa canina) и др. 

В границите на ПУП – ПРЗ се срещат следните дървесни видове: айлант (Ailanthus 

glandulosa), акация (Robinia pseudoacacia), аморфа (Amorpha fruticosa), бряст (Ulmus 

minor), южна копривка (Celtis australis), гледичия (Gleditsia triacanthos), джанка (Prunus 

cerasifera), круша (Pyrus sp.), летен дъб (Quercus robur), липа (Tilia platyphyllos), 

обикновен габър (Carpinus betulus), орех (Juglans regia), полски клен (Acer campestre), 

полски ясен (Fraxinus angustifolia), топола (Populus nigra), цер (Quercus cerris), череша 

(Prunus avium), черница (Morus sp.), шестил (Acer platanoides) и др. 
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В частта със съществуващо застрояване е извършвано декоративно озеленяване и 

там видовете дървесна и храстова растителност е значително по-разнообразна. 

В Заповед № 629/28.11.2014 г. на Главния архитект на Община Варна за допускане 

на настоящото проектиране е поставено условие за опазване на ценната 

едроразмерна растителност в обхвата на ПУП – ПРЗ. 

 

Фауна 

В зоогеографско отношение територията на имотите, за които са изготвени ПУП-

ПРЗ, се отнася към Черноморския район на Евросибирската зоогеографска 

подобласт (Георгиев 2002). В нея преобладават сухоземни животни, характерни за 

Средна и Северна Европа (Пешев 1978; Симеонов 1978). Предвид това, че районът е в 

непосредствена близост до населено място (с. Аврен), видовият състав на животните 

не е особено богат. Той се определя от урбанизацията и характера на 

растителността. 

Видовете които се срещат проявяват различна степен на свързаност с човешките 

селища (степен на синантропизация). Според синантропния си статус птиците 

попадат в следните категории: 

J сезонни синантропи: не се размножават на територията, но единични 

екземпляри или ята се срещат в пределите й в отделни периоди, напр. 

сива врана (Corvus corone cornix) 

J пасивни синантропи: размножават се на територията и са относително 

толерантни към проникването на антропогенни елементи в първичните 

местообитания, напр. градска лястовица (Delichon urbica) 

J начални синурбанисти: основната част от популациите на тези видове 

гнезди извън района и само отделни двойки се размножават на 

територията, напр. Врабчета (Passer ssp)  

J завършени синурбанисти: видове гнездещи изцяло в района и по 

изключение извън него, напр. домашно врабче (Passer domesticus). 

Както на територията в обхвата на плана, така и в непосредствена близост няма 

пещери, стари разрушени сгради, стари дървета с хралупи и др., подходящи за 

обитаване от прилепи в големи концентрации.  

Няма данни, че в района на плана да съществуват находища на редки и 

застрашени от изчезване бозайници. 

 

4.2 Характерни елементи на ландшафта от съществено 

значение за миграцията, географското 

разпространение на видовете и генетичния обмен 

между популациите им 

 

По смисъла на чл. 30, ал. (3) от ЗБР – основни елементи на ландшафта са: 

J Реките и техните брегове и оводнените стари речни корита; 

J Естествените блата, езера, преовлажнени ливади и другите влажни зони; 

J Пещерите, скалните венци и стени и дюните; 
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J Седловините и другите естествени територии, свързващи отделни 

планински масиви; 

J Полските синори, полезащитните пояси, ливадите и пасищата; 

J Заливните речни тераси и крайречната растителност; и 

J Горите, разположени до 500 м надморска височина. 

 

ПУП-ПРЗ не планира устройствени промени в територии където се срещат 

характерни ландшафтни елементи, свързани с планински релеф, скали и реки.  

Не се засягат планински територии. Най-близката планинска местност – 

Камчийска планина е на разстояние около 20 км. 

Потенциално засегнатите елементи и възможните отрицателни въздействия върху 

тях са оценени в отделни точки. 

4.2.1 Естествени блата, езера, преовлажнени ливади и 

други влажни зони 

 

Най-важният елемент на защитената зона, който граничи с ПУП-ПРЗ е Варненското 

езеро. 

ПУП-ПРЗ не планира дейности в акваторията на Варненското езеро. Въздействието 

върху Варненското езеро е нулево. Възможно е при изработването на 

инвестиционните проекти за строителство във всеки отделен имот да се установят 

конкретни въздействия, но това ще бъде оценено на следващ етап. Всички 

последващи инвестиционни предложения, подлежат на допълнителни процедури за 

одобряване по ЗООС и ЗБР. 

ПУП-ПРЗ не предвижда дейности в акваторията на Варненското езеро и по 

неговите брегове. От прилагането на настоящия план въздействия върху този 

ландшафтен елемент не се очаква. 

 

Не се засягат естествени езера или водни обекти. 

На територията на имот 10135.5200.128 в миналото е извършвано изземване на 

пясък и в релефното понижение се е образувала заблатена площ чрез просмукване 

на води от Варненското езеро. Територията е обрасла с тръстика и има малка площ 

с открита водна повърхност. Имотът е с трайно предназначение „Урбанизирана 

територия“ и в ОУП на община Варна попада  в „Зона за спорт и атракции“. 

Установено е гнездене на видове от предмета на опазване в тази територия и по 

тази причина са набелязани мерки за смекчаване на въздействията от застрояване на 

имота. 

Практиката показва, че създаването на паркова територия, копираща 

естествените влажни зони, ефективно привлича диви птици дори в високо 

урбанизираната среда на големи градове. Създаването на такъв териториално 

устройствен елемент ефективно ще доведе до опазване на видове птици. 
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4.2.2 Полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища 

 

Пасищата са важен тип местообитание за някои видове птици, включително и от 

списъка с предмет на опазване в ЗЗ. За да изпълняват своята функция те трябва да 

имат типичните особености са типа си и да притежават нужната естественост. 

Предвижда се промяна предназначението на пасища в обхвата на ПУП-ПРЗ. 

В обхвата на ПУП-ПРЗ са включени 8 имота с НТП „Пасище“, както следва: 

10135.5200.27, 10135.5200.95, 10135.5200.101, 10135.5200.113, 10135.5200.114, 

10135.5200.115, 10135.5200.137, и 10135.5200.138 с обща площ 45,689 дка. 

 

ТАБЛИЦА 12. ИМОТИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКО ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМИТЕ (БЕЗ НТП 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАНСПОРТ). ПО ДАННИ ОТ АГКК 02.09.2021 Г. 

Идентификатор 
Площ 

кв. м 

Начин на трайно 

ползване 

Описание на реалното състояние на 

територията 

10135.5200.39 693 Нива Нива, която не се използва. 

10135.5200.100 4267 Пясъци Пустееща територия. 

10135.5200.101 11697 Пасище 

Територии с НТП „Пасище“, които са заети с 

ниски дървета и храсти. В северната част е 

отделена площ, която е залесена и е 

отразена като гори. Не е пригодна за 

пасище. 

 

10135.5200.113 10003 Пасище 
Територии с НТП „Пасище“, които са заети с 

ниски дървета и храсти. 

10135.5200.114 4003 Пасище 

Пасище. Антропогенно повлияна територия 

– повредени земи от паркиране и 

преминаване на автомобили, палене на 

огньове, замърсяване с битови и строителни 

отпадъци. Наличие на много храсти и ниски 

дървета. 

 

10135.5200.115 7999 Пасище 

Пасище. Антропогенно повлияна територия 

– повредени земи от паркиране и 

преминаване на автомобили, палене на 

огньове, замърсяване с битови и строителни 

отпадъци. Наличие на много храсти и ниски 

дървета. 

 

10135.5200.138 8099 Пасище 

Пасище. В северната част е отделена площ, 

която е залесена и е отразена като гори. Не 

е пригодна за пасище. 

 

10135.5200.23 9137 Нива 

Пустееща територия с храсти. Не се 

използва 

 

10135.5200.27 1867 Пасище 

Представлява тесен стръмен откос със 

северно изложение. Наблюдават се храсти 

и ниски дървета. Територията не е пригодна 

за пасище 
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Идентификатор 
Площ 

кв. м 

Начин на трайно 

ползване 

Описание на реалното състояние на 

територията 

 

10135.5200.95 211 Пасище 

Имот, през който минава съществуващ 

черен път. Територията не е пригодна за 

пасище. 

 

10135.5200.137 1810 Пасище 

Представлява тесен стръмен откос със 

северно изложение. Наблюдават се храсти 

и ниски дървета. Територията не е пригодна 

за пасище 

 

10135.5217.19 1030 Нива Не се използва 

 

Проучването на имотите и извършените теренни обследвания установиха следното 

за тези имоти: 

 На територия два имота с НТП „Пасище“ са обособени горски площи с 

широколистни гори, които фигурират в ГСП и са означени с номера на 

подотдели съответно 289-х и 289-ц. Те заемат площ от 5 дка. 

 Всички останали площи в границите на описаните имоти са обрасли с 

храсти или носят белези на антропогенни изменения – не са пригодни за 

пасище. 

 От горните 25,2 дка са в състояние, които подлежи на реконструкция и е 

възможно територията да бъде приведена в състояние подходяща да 

изпълнява роля на пасище. На фигурата по-горе тези площи  са отбелязани 

със светло зелен цвят. За тези площи е направена оценка в настоящия 

доклад. 

 

Поземлен имот 10135.5200.23 е с НТП „нива“, която е заета с тревна растителност и 

храсти. На схемата е отбелязана като пасище, по причини на установено възможно 

ползване като токова. 

В границите на ПУП-ПРЗ пасищата са силно повлияни от високата степен на 

антропогенно присъствие, всички са с наличие на висок процент храсти. Наблюдава 

се отъпкване от навлизане на автомобили, палене на огньове и други признаци на 

интензивни антропогенни въздействия. Всички пасища на територията на ПУП-ПРЗ 

представляват площи с треви и храсти, което ги определя като различен тип 

местообитание, подходящ за различни видове птици. Териториите са замърсени с 

битови и строителни отпадъци. 
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ФИГУРА 10. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА. УСТАНОВЕНО НА ТЕРЕН СЪСТОЯНИЕ НА ИМОТИТЕ 

 

На фигура 11, по-долу в текста, са поместени изгледи от територията, където се 

вижда силно влошеното състояние на пасищата на територията. 

 

ПУП-ПРЗ предвижда територията на целия план да стане с трайно предназначение 

„Урбанизирана“. Всички имоти с предназначение „пасище“ ще бъдат урбанизирани 

и ще бъдат предназначени за обществено обслужване, за улици и паркинги и за 

озеленяване. В урбанизирана територия не се предвижда паша на домашни животни. 

Както е показано в таблица 12 в обхвата на ПУП-ПРЗ няма пасища в добро 

природно състояние, а по-голямата част от въпросните имоти дори не представляват 

пасища в действителност или са в лошо състояние. 

Въздействията върху този ландшафтен елемент се оценяват като постоянни, 

незначителни заради малката площ и лошото природно състояние на пасищата. 

В доклада не са предвидени мерки за смекчаване на въздействия върху пасища. 

 

4.2.3 Гори, разположени до 500 м надморска височина 

 

В границите на имоти с номера 10135.5200.101 10135.5200.138, които са с НТП 

„Пасище“ има обособени горски територии, които фигурират в ГСП като подотдели с 

номера 289-х и 289-ц. Официалните данни посочват територията като заета с 

мъждрян с възраст 35 години. Общата площ на двата подотдела е 5 дка. 

Тези площи основно се предвиждат като площи за озеленяване. 

В урбанизирана среда не се устройват горски територии, а паркови такива. С 

ПУП-ПРЗ е предвидено обособяване на 13 дка площи, предвидени за озеленяване. В 

допълнение се въвежда изискване за минимално озеленена площ 40% при 
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проектиране и изпълнение на строителство в зоните за рекреация и обществено 

обслужване – най-малко 93,2 дка за цялата територия на ПУП-ПРЗ. 

В допълнение изискванията на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони 

(ДВ 3/2004 г., посл. изм ДВ. 21/2013 г.) са за осигуряване на минимум една трета от 

площта за озеленяване за засаждане на дървесна растителност. Това гарантира най-

малко 31 дка общо за имотите, предвидени за строителство на сгради и съоръжения. 

 

ПУП-ПРЗ предвижда територията на целия план да стане с трайно предназначение 

„Урбанизирана“. Двете малки територии със залесени площи, ще бъдат включени в 

новия ПУП-ПРЗ. Нова зона „За озеленяване“, включва основната част от 

съществуващите залесени площи. 

С настоящия план са предложени мерки за опазване на дървета в границите на 

ПУП-ПРЗ. 

 

4.3 Съобразяване на плана със защитената зона и 

целите и на опазване 

 

Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване е проектиран като 

площ в границите на защитена зона за опазване на птиците. В периода на 

проектиране се установи въздействие чрез премахване на изкуствено създадени 

понижения в релефа, които с времето са формирали влажна зона, притегателно за 

някои видове птици от списъка на опазване на ЗЗ. 

 

С консултиране с независимите експерти, изготвящи настоящата оценка, беше 

проектирана нова паркова територия от тип „влажна зона“ с открита водна 

повърхност и влаголюбива растителност. За осигуряване на такава в настоящия 

доклад допълнително ще се посочи изрична мярка за това, която да залегне в 

устройствените показатели на имот 10135.5200.128. 

 

При проектирането на ПУП-ПРЗ са търсени щадящи за околната среда 

параметри на устройствените показатели. 

В точка 5.4 по-долу е направен анализ за очакваното въздействие от изпълнението 

на ИП върху всяка от целите на опазване на защитената зона. 
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5. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПУП-

ПРЗ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНАТА 

ЗОНА 

5.1 Описание на територията на площадката на ИП 

 

Територията е повлияна в значима степен от билизкоразположени жилищни 

територии, от съществуващите регламентирани и нерегламентирани дейности в 

нейните граници. 

Голямото количество поставяеми и преместваеми бунгала и фургони вади да 

интензивен автомобилен трафик по черните пътища в незастроените имоти. 

Наблюдава се нерегламентирано изхвърляне на битови и строителни отпадъци и 

вторично замърсяване с битови отпадъци разнасяни от вятъра. 

 

ФИГУРА 11. ИЗГЛЕДИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ПУП-ПРЗ 

 

 
 

 

Пасища на територията на ПУП-

ПРЗ 

 

 
 

 

Пътища, предвидени за 

изграждане на улици 
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Съществуващо ползване на 

територията на имот 

10135.5200.128 

 

 

 
 

 

Съществуващо ползване на 

територията на имот 

10135.5200.128 

 

 

5.2 Извършени едногодишни проучвания на 

орнитофауната в региона на ПУП-ПРЗ 

 

Във връзка с обективното изготвяне на оценките по Доклади за ОВОС и ОСВ, във 

връзка с вземане на решение по ПУП-ПРЗ на Медицински университет „Проф. Д-р 

Параскев Иванов Стоянов” – Варна и Икономически университет – Варна, в землището 

на район „Аспарухово“, община Варна, МОСВ е възложило извършване на 

едногодишни проучвания на орнитофауната, в района на ИП и изготвянето на доклад 

с резултати. Данните от този доклад ще послужат за основа при определянето на 

степента на въздействие върху видовете птици и техните местообитания на територията 

на ИП. 

Според „Доклад за мониторингови проучвания свързани с есенна и пролетна 

миграция, зимуване и гнездене на видовете птици в района на проект ПУП-ПРЗ на 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов” – Варна И 

Икономически университет – Варна, в землището на район „Аспарухово“, община 

Варна“ („Доклад за мониторингови проучвания „) на територията на проучвания терен 

са установени тридесет и три (33) вида размножаващи се птици. Всички те са 

категоризирани (Международна категоризация за достоверност на гнездене на 

птиците), като „Сигурно гнездящи“. От тях девет (9) вида и техните местообитания са 
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предмет на опазване в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191. Всички те ще 

бъдат оценени в оценителните таблици по-долу. 

 

× Международна категоризация за достоверност на гнездене на птици. 

Възможно гнездене 

0 – вид, наблюдаван през размножителния период (РП); 

1 – вид, наблюдаван през РП в подходящ за гнезденето му биотоп; 

2 – пеещ мъжки, наблюдаван поне веднъж през РП; 

Твърде вероятно гнездене 

3 – двойка наблюдавана през РП в подходящ за гнездене биотоп; 

4 - демонстриране от вида на заета гнездова територия през интервал от няколко 

дни; 

5 - брачни игри и копулация; 

6 - полети за смяна на партньорите при мътене; 

7 - проява на тревога, подсказваща наличие на малки или на гнезда; 

8 - наличие на мътилни петна по птица, държана в ръка; 

9 - строеж на гнездо или изкопаване на гнездова камера; 

Сигурно гнездене 

10 – демонстриране на тревога или симулиране ранена птица; 

11 – празно гнездо или черупки от яйца; 

12 – нелетящи малки; 

13 – възрастни птици, често посещаващи недостъпни места (скрити гнезда); 

14 – пренасяне на храна за малките или фекални торбички; 

15 – гнездо с яйца; 

16 – гнездо с малки. 

 

ТАБЛИЦА 13. СПИСЪК НА ГНЕЗДЯЩИТЕ ВИДОВЕ ПТИЦИ, ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ В ЗЗ „ВАРНЕНСКО-

БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО” BG0000191, УСТАНОВЕНИ В РАЙОНА НА ПУП-ПРЗ 

№ Вид 
Природозащитен статус Брой 

двойки 
ЗБР ЧК 79/409/EEC 

1.  Червеногърба сврачка / Lanius collurio III   1 

2.  Сива чапла / Ardea cinerea III   1 

3.  Малък гмурец / Tachybaptus ruficollis III   1 

4.  Зеленоглава патица / Anas platyrhynchos IV, VI   3 

5.  Лиска / Fulica atra IV, VI   2 

6.  Ням лебед / Cygnus olor III   1 

7.  Mалък воден бик / Ixobrychus minutus II EN  1 

8.  Речен дъждосвирец / Charadrius dubius III   1 

9.  Тръстиков блатар / Circus aeruginosus III  EN 1 

 

Според „Доклад за мониторингови проучвания свързани с есенна и пролетна 

миграция, зимуване и гнездене на видовете птици в района на проект ПУП-ПРЗ на 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов” – Варна и 
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Икономически университет – Варна“, в землището на район „Аспарухово“, община 

Варна“ на територията на проучвания терен са установени седемдесет и осем (78) 

вида мигриращи птици. От тях тридесет и седем (37) вида и техните местообитания са 

предмет на опазване в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191. Всички те ще 

бъдат оценени в оценителните таблици по-долу в точка 5.3 (таблици с номера 23 до 

34). 

 

ТАБЛИЦА 14. СПИСЪК НА МИГРИРАЩИТЕ ВИДОВЕ ПТИЦИ, ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ В ЗЗ „ВАРНЕНСКО-

БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО” BG0000191, УСТАНОВЕНИ В РАЙОНА НА ПУП-ПРЗ 

№ Вид латински Вид български 
Проле

т 
Есен ЗБР 

Червен

а книга 

IU

CN 

CITE

S 

Бонска 

конвен

ция 

1.  
Phalacrocorax 

carbo 
Голям корморан 11 7      

2.  
Pelecanus 

onocrotalus 
Розов пеликан 836 4783 III EX LC  I/II 

3.  Ardea cinerea Сива чапла 42 155 III VU    

4.  
Phalacrocorax 

pygmeus 
Малък корморан 2 - II/III ЕN LC  II 

5.  Ciconia ciconia Бял щъркел 1082 5110 II/III VU   II 

6.  Pernis apivorus Осояд - 228 II/III VU LC II II 

7.  
Circus 

aeruginosus 
Тръстиков блатар 3 12 II/III ЕN  II II 

8.  Circus cyaneus Полски блатар 1 1 II/III СR  II II 

9.  Accipiter nisus Малък ястреб 12 42 III ЕN  II II 

10.  Buteo buteo 
Обикновен 

мишелов 
732 762 III   II II 

11.  
Aquila 

pomarina 

Малък креслив 

орел 
- 385 II/III VU LC II II 

12.  
Hieraaetus 

pennatus 
Малък орел 3 5 II/III VU LC II II 

13.  
Pandion 

haliaetus 
Орел рибар 1 3 II/III СR LC II II 

14.  Falco subbuteo Сокол орко 6 24 III VU  II II 

15.  
Larus 

michahellis 
Жълтокрака чайка 6 -      

16.  Merops apiaster Обикновен пчелояд 252 4324 II     

17.  Lanius colurio 
Червеногърба 

сврачка 
2 - II/III     

18.  Ardea alba Голяма бяла чапла 4 14 II/III CR   II 

19.  
Falco 

tinnunculus 

Черношипа 

ветрушка 
8 - III   II II 

20.  
Anas 

platyrhynchos 

Зеленоглава 

патица 
- 4      

21.  
Anas 

querquedula 
Лятно бърне - 18 IV VU LC III III 

22.  Anas strepera Сива патица - 2 III CR LC  II 
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№ Вид латински Вид български 
Проле

т 
Есен ЗБР 

Червен

а книга 

IU

CN 

CITE

S 

Бонска 

конвен

ция 

23.  
Ardea purpurea 

| 
Червена чапла - 2 II/III ЕN LC  II 

24.  
Charadrius 

dubius 

Речен 

дъждосвирец 
- 2 III VU LC   

25.  Ciconia nigra Черен щъркел - 242 II/III VU  II II 

26.  Cygnus olor Ням лебед - 40 III VU   II 

27.  Egretta garzetta Малка бяла чапла - 4 II/III NT  III  

28.  Fulica atra Лиска - 110      

29.  

Gallinago 

gallinago/medi

a 

Бекасина 

средна/голяма 
- 1  CR LC  II 

30.  
Haematopus 

ostralegus 
Стридояд - 3 III CR NT  III 

31.  Milvus migrans Черна каня - 1 II/III VU LC II II 

32.  
Pelecanus 

crispus 

Къдроглав 

пеликан 
- 2 II/III CR NT I II 

33.  
Platalea 

leucorodia 
Лопатарка - 29 II/III CR LC II II 

34.  
Podiceps 

nigricollis 
Черноврат гмурец - 3 III CR LC   

35.  Riparia riparia Брегова лястовица - 1 II/III  LC   

36.  Tringa ochropus 
Голям горски 

водобегач 
- 1 III EN LC  II 

37.  Tringa totanus 

Малък 

червенокрак 

водобегач 

- 2 II/III CR LC  II 

 

Според „Доклад за мониторингови проучвания свързани с есенна и пролетна 

миграция, зимуване и гнездене на видовете птици в района на проект ПУП-ПРЗ на 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов” – Варна и 

Икономически университет – Варна“, в землището на район „Аспарухово“, община 

Варна“ на територията на проучвания терен са установени дванадесет (12) вида 

зимуващи птици. От тях седем (7) са предмет на опазване в ЗЗ „Варненско-

Белославско езеро” BG0000191. Всички те ще бъдат оценени в оценителните таблици 

по-долу в точка 5.3 (таблици с номера 23 до 34). 
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ТАБЛИЦА 15. СПИСЪК НА ЗИМУВАЩИТЕ ВИДОВЕ ПТИЦИ, ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ В ЗЗ „ВАРНЕНСКО-

БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО” BG0000191, УСТАНОВЕНИ В РАЙОНА НА ПУП-ПРЗ 

№ Вид 

Природозащитен статус Най- висока численост 

З
Б

Р
 

S
P

E
C

 

7
9

/4
0

9
/E

E
S
 

C
IT

E
S
 

Д
а

т
а

 

Б
р

о
й

 

1 Лиска (Fulica atra) IV  II1/III2  17/02/2019 1981 

2 Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) III    23/01/2019 2 

3 
Зеленоглава патица (Anas 

platyrhynchos) 
III 3 II2  20/12/2018 63 

4 Речна чайка (Larus ridibundus) III 3 II2  10/02/2019 4 

5 
Голям корморан (Phalacrocorax 

carbo) 
    02/01/2019 22 

6 Голям гмурец (Podiceps cristatus) III    
17/02/2019 

20/02/2019 
86 

7 
Черноврат гмурец (Podiceps 

nigricollis) 
III    17/02/2019 358 

 

Според Решение № ВА-16/ЕО/2018 г., на МОСВ, РИОСВ – Варна, на терена 

предмет на ПУП-ПРЗ се срещат следните видове птици, чийто местообитания ще 

бъдат трайно и непоправимо увредени: 

Гнездящи – Лиска Fulica atra; Малък гмурец Tachybaptus ruficollis; Зеленоглава 

патица Anas platyrhynchos; 

Мигриращи – малка бяла чапла (Egretta garzetta); белоока потапница (Aythya 

nyroca), голям воден бик (Botaurus stellaris), малък воден бик (Ixobrychus minutus), 

гривеста чапла (Ardeola ralloides), голяма бяла чапла (Egretta alba), Ръждива чапла 

(Ardea purpurea), Полски блатар (Circus cyaneus), нощна чапла (Nycti-corax 

nycticorax), средна бекасина (Gallinago gallinago), обикновена калугерица (Vanellus 

vanellus), червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), зимно бърне (Anas crecca), ням 

лебед (Cygnus olor), сива патица (Anas strepera), Лятно бърне (Anas querquedula), 

черноврат гмурец (Podiceps nigricollis); 

Постоянно срещащи се: малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), земеродно 

рибарче (Alcedo atthis), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка 

(Lanius minor), Тръстиков блатар (Circus aeru-ginosus), Голям гмурец (Podiceps cristatus), 

Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Крещалец (Rallus aquat-icus), Голям корморан 

(Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Кафявоглава потапница (Aythya 

ferina). 

Всички те ще бъдат оценени в оценителните таблици по-долу в точка 5.3 (таблици с 

номера 23 до 34). 
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5.3 Вероятни въздействия върху местообитания и популациите на 

видове, предмет на опазване 

5.3.1 Оценка на влиянията върху видове птици, предмет 

на опазване 

Видовете птици предмет на опазване в защитена зона „Варненско-Белославско 

езеро” BG0000191 са общо 112. Те се разделят както следва: 

J Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: опазване на местообитания на видове по 

Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици – за 

видовете птици, посочени в приложение № 2;– 59 вида; 

J Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: опазване на територии, в които по време на 

размножаване, линеене, зимуване или миграция се струпват значителни 

количества птици от видове, извън тези, посочени в приложение № 2 – 53 

вида. 

 

Описание на видовете птици: 

За придобиване на по-пълна представа за биологията и разпространението на 

видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона 

„Варненско-Белославско езеро” BG0000191, сме изготвили таблици 16 и 17 с кратко 

описание: 

 

ТАБЛИЦА 16. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ПТИЦИ ПО ЧЛ.6, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО 

РАЗНООБРАЗИЕ В „ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО” BG0000191 

№ Вид Описание 

1.  Червеногуш 

гмуркач (Gavia 

stellata) 

Размножава се предимно в арктическите райони на Северна 

Евразия и Северна Америка. Европейската популация зимува по 

крайбрежията на Средиземно, Егейско и Черно море, както и по 

някой сладководни вътрешни басейни. 

 

2.  Черногуш 

гмуркач (Gavia 

arctica) 

Обитава различни по големина сладководни водоеми, обрасли с 

тръстика и богата подводна растителност. При миграции и зимуване 

се среща на групи в разнообразни влажни зони, предимно по 

морски крайбрежия. 

 

3.  Ушат гмурец 

(Podiceps auritus) 

Среща се на малки групи по морските крайбрежия и прилежащите 

водоеми. Трудно различим от черноврат гмурец (Podiceps nigricollis), 

поради което и с много несигурни данни за броя му в България по 

време на прелет и зимуване. 

 

4.  Розов пеликан 

(Pelecanus 

onocrotalus) 

Преминаващ и отчасти зимуващ и гнездещ в две колонии – в езерото 

Сребърна и в Персина. По време на миграцията се среща 

предимно по Черноморското крайбрежие, и по-рядко във 

вътрешността на страната. В района на Бургаския залив между 10 

август и 30 октомври са установени средно 15 000 и максимално 20 

000 мигриращи птици, като през последните години съществува 

тенденция към увеличение до 23 000 индивида. През зимата най-
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№ Вид Описание 

голям брой е установен в Бургаските езера (Мандренското езеро – 

69 индивида през януари 1988 г. и Вая – 20 индивида през януари 2000 

г.). 

Обитава сладководни езера и блата с обширни тръстикови масиви, 

язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства. През 

зимата – предимно крайбрежни бракични водоеми. 

Образува големи гнездови колонии в обширни и труднодостъпни 

тръстикови масиви в езера и делти на реки; мигрира на ята до около 

4000 птици Храни се изключително с риба. Мигрира на големи ята с 

дъговидна форма. 

 

5.  Къдроглав 

пеликан 

(Pelecanus 

crispus) 

Гнездещо-прелетен, преминаващ и отчасти зимуващ вид. В България 

гнезди освен в езерото Сребърна и на остров Персина. По време на 

миграцията и през зимата се среща по Черноморското 

крайбрежие и по-рядко във вътрешността на страната. В района на 

Бургаския залив между 10 август и 30 октомври са установени 

средно 226 мигриращи птици. 

Обитава сладководни езера и блата, язовири и микроязовири, 

рибарници и рибовъдни стопанства; по време на миграции и 

зимуване – предимно крайбрежни бракични водоеми и 

назамръзващи язовири във вътрешността на страната. 

Гнезди в езера и блата с обширни и труднодостъпни тръстикови 

масиви, обикновено от началото на февруари. При търсене на 

храна възрастните птици се отдалечават до 20–30 km от гнездовите 

колонии. Мътилото е от 1–5 яйца. Малките започват да летят през юли-

август. Гнездовият успех в Сребърна е средно 0,84 малки/гн. дв.. 

Храни се изключително с риба. 

 

6.  Малък корморан 

(Phalacrocorax 

pygmeus) 

Гнездещо-прелетен и зимуващ вид с изолирани гнездови находища 

по Дунавското и Черноморското крайбрежие. В миналото е гнездил 

предимно по Дунавското крайбрежие и Черноморието. Намерен е 

да мъти в Мандренското и Бургаското езеро. Сега гнезди на 

дунавските острови Малък близнак, Цибър и Калновац. Най-

стабилното находище е ез. Сребърна със средно 147 двойки. Много 

рядко гнезди по р. Марица. Общата численост е между 100 и 500 

птици. До 80-те години на XX в. България е била в периферията на 

зимния ареал и числеността на зимуващите птици е била под 500 

бр. През 1982-1984 г. започва изместването му към Балканския 

полуостров, с център долината на р. Марица – 5030 и 6950 зимуващи 

индивида. От 1997 г. започва оформянето на ново зимовище в 

района на Бургаските езера – 6850 птици през 2000 г.. През периода 

1995–2000 г. среднозимната численост е варирала от 7000 до 13 000 

птици. 

Обитава заливни островни гори в поречието на Дунав и Марица, 

големи тръстикови масиви в крайдунавски и крайморски езера. 

Гнезди в смесени колонии заедно с големи корморани, чапли, 

блестящи ибиси и лопатарки на бели тополи, върби или сред 

тръстика. Снася 2-5 яйца, малките напускат гнездата през юли. 

Рибояден. 
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7.  Голям воден бик 

(Botaurus stellaris) 

Големия воден бик е прелетна птица. Долита през март и отлита 

през септември - октомври. Зимува в Средиземноморието. Отделни 

екземпляри остават у нас (Драгоманско блато, Алдомировското 

блато). Среща се в равнините. Обитава блата с бавно течаща или 

застояла вода, гъсто обрсли с блатна растителност и крайбрежни 

храсти, брегове и разливи на реки, езера и други водни площи. 

 

8.  Малък воден бик 

(Ixobrychus 

minutus) 

Гнездещо-прелетен вид. Среща се почти в цялата страна, главно под 

600 m н. в. и в някои планини (Стара планина, Средна гора, 

Лозенска планина). Зимуващи птици са регистрирани край Пловдив, 

Белославското езеро, с. Струмско, Благоевградско и с. Тюленово, 

Добричко. Сега гнездовото му разпространение обхваща главно 

Дунавското и Черноморското крайбрежие и по-рядко във 

вътрешността на страната. Най-висока концентрация на гнездови 

находища има в Дунавската равнина, Тракийската, Тунджанската и 

Бургаската низина и в Софийското поле. 

Обитава предимно сладководни водоеми в ниските части на 

страната. Предпочита обширни тръстикови масиви и храсти в 

сладководни блата и разливи и в долните течения на големите реки. 

В извън гнездовия сезон се среща и в нетипични за вида 

местообитания като пустеещи терени и окрайнини на гори в 

ниските части на планините. 

Снася 2–9 яйца, в обрасли водоеми, които мъти 16–21 дни. Има от 1–

3 поколения годишно. Храни се с насекоми, паяци, мекотели 

ракообразни, рибки и дребни земноводни и ларвите им. 

 

9.  Нощна чапла 

(Nycticorax 

nycticorax) 

Нощната чапла е прелетен вид. В България обикновено пристига 

през март и отлита през септември-октомври. По време на прелет 

се среща из цялата страна, а през размножителния период - 

предимно по Дунавското и Черноморското крайбрежия. Нощната 

чапла обикновено живее на големи колонии, достигащи до 2 500 

птици. В гнездовите колонии и при миграция издава характерния звук 

„коак-коак-коак" с кратки паузи. Храни се предимно с животни - 

риби, водни охлюви, ракообразни, насекоми, жаби, гущери, гризачи 

и други малки водни и наземни животни. Храната си търси през 

нощта. 

 

10.  Гривеста чапла 

(Ardeola ralloides) 

Гнездещо-прелетна. До средата на XX в. са известни гнездови 

находища само по Дунавското крайбрежие и вероятно в 

Софийско; впоследствие e установена да гнезди и по 

Черноморското крайбрежие и долините на реките Марица, 

Сютлийка и Тунджа. През последните години e регистрирана като 

гнездеща по Дунавското крайбрежие (6 сигурни находища), в 

Дунавската равнина (4 сигурни находища), в Бургаските езера, 

около Пловдив (3 сигурни находища) и в блато източно от София. 

Общата численост в страната показва устойчива тенденция за 

многократно намаляване на гнездовата популация в България. 

Обитава сладководни езера и блата, язовири и микроязовири, 
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рибарници и рибовъдни стопанства, заливни гори. По време на 

миграции се среща и в крайбрежни бракични водоеми, язовири, 

канали за напояване. 

 

11.  Малка бяла чапла 

(Egretta garzetta) 

Гнездещо-прелетнен, преминаващ и по изключение зимуващ вид. В 

миналото е гнездил по Дунавското и Черноморското крайбрежие, 

както и по долините на реките Вит, Марица, Тунджа, Сютлийка. През 

последните години e регистрирана като гнездеща и в блато източно 

от София. Сега са установени 147 гнездови находища с различна 

степен на достоверност, от които 44 със сигурно гнездене. 

Обитава сладководни езера и блата, заливни и дъбови гори, язовири 

и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства. По време на 

миграции и през зимата се среща и в крайбрежни бракични 

водоеми, язовири, канали за напояване. 

Хранят се с насекоми, земноводни, ракообразни и влечуги. Улавят 

плячката си в плитки води, често с разперени крила и пристъпвайки с 

крака, за да подплашат малките рибки. Могат също така да стоят на 

едно място изчаквайки в засада плячката си. 

 

12.  Голяма бяла 

чапла (Egretta 

alba) 

В България гнезди в езерото Сребърна, ЗМ "Калимок-Бръшлен" и в 

Драгоманското блато. Храни се предимно с риба, змии, мишки, 

водни насекоми, земноводни, яйца, останки от мъртви животни. 

Подобно на сивата чапла когато ловува се движи бавно и често 

замръзва дебнейки плячката си. По време на размножителния 

период може да се отдалечи до 15 км от гнездото в търсене на 

храна. 

 

13.  Червена чапла 

(Ardea purpurea) 

 Гнездещо-прелетен вид, в миналото разпространен само във 

водоемите край Дунав и Черно море. Рядка в поречията на големите 

вътрешни реки. През последните години гнезди основно в блата и 

езера по Дунавското и Черноморското крайбрежие, в Софийското 

поле и на места в поречието на реките Марица, Тунджа и Струма с 

общо 54 гнездови находища, голяма част от които се нуждаят от 

потвърждение. Рядка в цялата страна – в повечето находища са 

установени под 5 гнездещи двойки. Числеността според различни 

автори се определя в доста широки граници. 

Обитава открити, предимно, сладководни басейни с гъста блатна 

растителност от тръстика и папур; крайречни равнинни дъбови гори, 

най-често в места до 300 m н. в., но навсякъде в непосредствена 

близост с обширни водоеми. 

 

14.  Черен щъркел 

(Ciconia nigra) 

Обитава равнинни и полупланински широколистни гори, проломи, 

ждрела, язовири, оризища и рибарници с богата растителност. 

Мигрира на ята до 250 - 300 индивида, рядко в смесени групи с бели 

щъркели, пеликани и едри грабливи птици. 

 

15.  Бял щъркел 

(Ciconia ciconia) 

България е страната, над която преминава най-големият 

миграционен поток на вида в посока към Африка и обратно. Тук се 

събират птиците от източната миграционна популация и образуват 
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огромни ята, които почиват и набират сили по Българското 

Черноморие. В България белият щъркел обитава райони от морското 

ниво до 1317 m надморска височина. 

 

16.  Блестящ ибис 

(Plegadis 

falcinellus) 

Птиците от този вид имат дълъг, извит на долу клюн, с който ловят 

различни водни безгръбначни. Блестящият ибис обитава мочурливи 

терени, като в България гнезди предимно по дунавските острови и 

блата, а по време на прелет може да бъде видян по черноморското 

крайбрежие и във вътрешността на страната. 

17.  Лопатарка 

(Platalea 

leucorodia) 

Храни се с дребна риба, мекотели и ракообразни. Обитава блата и 

езера с тръстикови масиви и заливни гори. Гнезди сред тръстиката и 

по дървета, образува колонии. Снася 3 – 4 яйца, има едно 

поколение годишно през периода април-юли. У нас се среща по 

поречието на р. Дунав и Черноморието (защитена местност 

„Пода“). Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-

април, а есенната – през август-септември. 

 

18.  Поен лебед 

(Cygnus cygnus) 

Преминаващ и зимуващ основно около големите водоеми по 

Черноморското крайбрежие: Южното – (средно 68 и максимално 

444) и Северното – (средно 138 и максимално 554). Във 

вътрешността на страната е по-малоброен; максималната 

установена численост за страната е 1107 индивида през 1997 г.. Най-

големи концентрации са установени около Мандренското езеро – 

над 1000 птици. Общата зимуваща популация се оценява на около 

500 индивида. 

Обитава крайбрежни бракични или солени езера, морски плитчини, 

орни земи, пасища. В България се храни предимно в зимни посеви в 

съседство с големи незамръзващи водоеми, където нощува. 

 

19.  Mалка белочела 

гъска (Anser 

erythropus) 

Монотипен палеарктичен вид с гнездови ареал от Скандинавския 

полуостров до полуостровите Ямал, Таймир и Чукотка. Зимува в 

Източна и Мала Азия, около Каспийско и Черно море, Унгария и на 

Балканите. В Северна Гърция е рядък и нередовен зимен посетител с 

30 документирани зимовища. Обитава крайбрежни водоеми с 

различна соленост и морската акватория до брега, сладководни 

езера и язовири, зимни посеви и др. 

 

20.  Белоока 

потапница 

(Aythya nyroca) 

Гнездещо-прелетнен, преминаващ и отчасти зимуващ вид. В края на 

XIX в. е широко разпространен и многоброен, често по р. Дунав и 

Черноморското крайбрежие. От средата на XX в. се наблюдава 

спад в числеността. До средата на 90-тe години са известни 20 

гнездови находища с 100–150 двойки. При картиране през 1997 г. са 

установени 35 находища с 150–210 двойки. През 2002 г. е установено 

изчезването на 13 гнездови находища (от общо 35), но са установени 

нови 8, като са регистрирани общо 185 дв. Гнездовата популация 

варира от 150 до 230 двойки. През юни-август по р. Дунав са 

установявани струпвания до 3000 индивида. Рядък през зимата – от 0 

до 70 птици, по-редовно зимуване се регистрира след 1996 г. 

Обитава предимно по-плитки рибарници, блата и микроязовири с 
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мозаечно разположена растителност или големи тръстикови масиви 

с малки водни огледала и канали, с полегати брегове и тинести 

плитчини и хидрофитна растителност. По време на миграции – 

разнообразни влажни зони. При зимуване – езера, язовири и малки 

морски заливи по Черноморското крайбрежие. 

 

21.  Малък нирец 

(Mergus albellus) 

В България е представен с не много голяма численост – основно 

край езерата по Дунавското и Черноморското крайбрежие.Обитава 

езера и реки в тундрата и тайгата. Обществена птица. Живее на 

малки групи, с изключение на периода на мътене. Социален вид е и 

може да живее в група и с други видове патици. Храни се предимно 

с животинска храна, дребни безгръбначни, риби до 6 см дължина, 

водни насекоми, много малък дял от диетата и заема растителната 

храна. Обикновено търси храна в плитки води, денем. 

 

22.  Тръноопашата 

потапница 

(Oxyura 

leucocephala) 

 Зимуващ и мигриращ вид, главно по Черноморското крайбрежие. 

В началото на XX в. многобройна по време на пролетната миграция 

в Атанасовското езеро. Наблюдавана е край София, в 

Благоевградско, околностите на Пловдив и Пазарджик, яз. "Розов 

кладенец", езерата Друранкулашко, Белославско, Варненско и Вая, 

и в Бургаския залив. От 1991 г. е установено увеличение на 

числеността във влажните зони около Бургас, където сега се 

концентрира значителна част от световната популация на вида (до 

12%). Най-многобройна е в ез. Вая – максимално 2260 птици. 

Отделни индивиди и малки групи се срещат в Поморийското и 

Атанасовското езеро, Шабленската тузла и Варненско–

Белославския езерен комплекс. 

Обитава обширни сладководни водоеми, крайбрежни бракични и 

солени лагуни, морски заливи, лимани, изкуствени водоеми. 

 

23.  Червеногуша 

гъска (Branta 

ruficollis) 

Преминаващ и зимуващ около езерата Шабла и Дуранкулак 

(понякога в Сребърна и Бургаските езера). Спорадично зимува в 

язовири от вътрешността на страната и поречието на р. Дунав. До 

края на 60-те години на XX в. е имало единични птици и малки ята по 

20–30 индивида. Между 1969 и 1985 г. е със силно варираща 

численост (до 16 566 птици през януари 1980 г.). Между 1986 и 1995 г. 

числеността е максимум 59 206 индивида, а през последните 11 

години – между 14 266 и 67 795 индивида (до 71% от световната 

популация). 

Обитава крайбрежни лагуни, сладководни езера, морска акватория 

в крайбрежната зона, зимни посеви от зърненo-пшенични култури и 

др. 

В крайморските райони на Добруджа образува многохилядни ята, 

често с голямата белочела гъска. Малки ята и едичични птици се 

срещат и навътре в сушата. 

 

24.  Червен ангъч 

(Tadorna 

ferruginea) 

Гнездещо-прелетен и преминаващ, по изключение зимуващ вид. В 

миналото е имал по-широко разпространение. Днес той е изчезнал 

като гнездяща птица в повечето места. Среща се главно в малки 
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водоеми във вътрешността на Добруджа и по Черноморието. Около 

половината от гнездящите двойки обитават откритите терени на 

Североизточна България като най-голяма плътност на гнездови 

находища има около гр. Главиница, Силистренска област. Гнезди и 

в района около Бургас както и прилежащите до Карнобат и Айтос 

микроязовири. Сегашната численост на вида възлиза на 15–20 

гнездящи двойки. 

Обитава водоеми с различна соленост, разположени сред открити 

пространства. Често се храни по полето далеч от водата. 

Гнезди в дупки и хралупи, понякога далеч от водата. През 

размножителния период се среща на двойки, а през другите сезони 

образува малки ята. 

 

25.  Орел рибар 

(Pandion 

haliaetus) 

В момента се среща в североизточните части на България и някои 

райони на средиземноморието. Обитават райони с бистра вода и 

наличие на достатъчно количество риба. Ловуват в езера, реки или 

понякога морски крайбрежия. Много е чувствителен към човешко 

присъствие и притеснения. Високо специализирана в избора си на 

плячка птица. Храни се предимно с риба, но все пак малък дял имат 

и дребните бозайници, патици, жаби, водни змии, костенурки, 

ракообразни и охлюви.  

 

26.  Осояд (Pernis 

apivorus) 

Храни се с ларви на оси (оттам идва името му), диви пчели и 

мравки. Понякога ловува дребни бозайници, влечуги и наземно 

гнездящи птици. Обитава основно широколистни и смесени гори, но 

се среща и в иглолистния пояс. 

Гнезди високо в короните на дърветата. Снася 1 – 3 яйца, има едно 

поколение годишно през периода май-юни. 

Среща се из цялата страна, с по-плътно разпространение в ниските 

и средно високите части на страната със запазени гори (Източна 

Стара планина, Странджа, Източни Родопи и др.) 

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а 

есенната – през август-септември. По време на есенната миграция 

може да бъде наблюдаван на големи групи, особено по 

Черноморското крайбрежие, като често лети заедно с други 

грабливи птици. 

 

27.  Черна каня (Milvus 

migrans) 

Гнездещо-прелетнен, преминаващ и отчасти зимуващ вид. През 

размножителния сезон е най-често по по р. Дунав и притоците му, 

поречието на реките Марица, Тунджа и техните притоци, Сакар, 

Дервенски възвишения. По време на скитания и миграции е 

навсякъде из страната, но по-значима е миграцията по 

Черноморското крайбрежие. Местообитания. Равнинни и хълмисти 

райони на страната, без планинската зона над 1000 m н. в. Има 

предпочитание към места в близост до влажни зони, дори при 

засилен антропогенен натиск. 

 

28.  Тръстиков блатар 

(Circus 

Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ. В миналото се е 

срещал често, но през втората половина на XX в. е все по-рядък. 
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aeruginosus) През периода 1950–1984 г. са установени общо 38 гнездови 

находища с 40–60 двойки (предимно по острови на р. Дунав, блата, 

езера и устия на реки по Черноморското крайбрежие и влажни зони 

в Софийското поле и в Горнотракийската низина), от които 16 

сигурни с 27 гнездящи двойки. Сега през размножителния сезон е 

установен в около 150 десеткилометрови УТМ квадрата (от които 54 

със сигурно гнездене), разположени в ниските части от територията 

на страната. Оценката на гнездовата популация показва известно 

увеличение през последните години. 

Обитава блата, езера и устия на реки с гъста растителност от 

тръстика и папур. По време на миграции и зимуване обитава 

различни естествени и изкуствени влажни зони в ниските части на 

страната. 

Преобладават единично гнездещите двойки, но са познати и малки 

гнездови колонии. Гнездото е трудно достъпно, разположено ниско 

сред гъста блатна растителност. Отглежда 4–5 малки, които излитат 

през юли. 

 

29.  Полски блатар 

(Circus cyaneus) 

Преминаващ, зимуващ и вероятно гнездещ вид. В миналото е 

съобщаван предимно за източните равнинни части на страната и 

Черноморското крайбрежие. Сега през размножителния период 

има наблюдения в Горнотракийската низина, Дунавската равнина и 

Добруджа, но без доказателства за гнездене. Размерът на гнездова 

популация в страната е от 0 до 6 двойки. Броят на зимуващите в 

България индивиди през отделните години варира от няколко десетки 

до няколко стотици. 

Обитава тревни съобщества, обработваеми земи, стоящи 

сладководни водоеми с постоянен или сезонен характер. 

 

30.  Степен блатар 

(Circus macrourus) 

Сега е преминаващ и отчасти зимуващ, в миналото е гнездил в 

Добруджа, в околностите на Ихтиман и Пазарджик, както и при с. 

Дъбравино, Варненско. През територията на страната преминава 

южната граница на ареала му. През последните десетилетия е 

регистриран само по време на миграция. Подходящите 

местообитания, както и районите на миналото му разпространение 

напоследък са сравнително добре проучени в орнитологично 

отношение и резултатите сочат, че най-вероятно не гнезди на 

територията на страната. 

Обитава открити местности, степи, ливади, заблатени понижения, 

често в близост до вода , напоследък установен в житни култури. 

 

31.  Ливаден блатар 

(Circus pygargus) 

В началото на миналия век видът е бил съобщаван само като 

преминаващ за България вид. През 1987 г. е потвърдено гнезденето 

му край Карнобат (Нягулов 1987 г). По късно гнезденето е потвърдено 

и на други места като през 2000-2005 г. числеността му се оценява 

на 80-180 двойки. У нас видът е с нарастваща численост на 

популацията която в настоящия момент е 220-270 двойки (Янков, 

2007). България е южната граница на гнездовия му ареал, а зимува в 

екваториална и южна Африка. Обитава обширни открити 



Доклад за оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ в м. „Малка чайка“ – Варна върху  

предмета и целите на опазване на ЗЗ„Варненско - Белославско езеро“ BG0000191 

88 /163 

№ Вид Описание 

местности, влажни зони, включително влажни ливади, блата и 

торфища. Регистриран е да гнезди и в пшеничени ниви. Улавя 

мишки полевки, земеровки, а също така дребни птици, земноводни, 

гущери и насекоми. 

 

32.  Малък креслив 

орел (Aquila 

pomarina) 

Обитава широколистни и смесени гори до открити пространства. 

При миграции образува разредени ята в смесени групи с 

мишелови, кани и други видове орли. Птиците от европейската 

популация са прелетни. Храни се предимно с дребни бозайници и 

друга подобна по размери плячка. 

 

33.  Малък орел 

(Hieraaetus 

pennatus) 

Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Сега е разпространен в 

цялата страна, но с ниска плътност – основно в Стара планина и 

Предбалкана, Средна гора, Източните Родопи, Странджа, Сакар, 

Добруджа и Лудогорието. По-многоброен е в Източна България. В 

Дунавската равнина и Тракийската низина е по-рядък. Гнездовата 

популация е между 150 и 200 двойки. По време на прелет е често 

срещан, особено по Черноморското крайбрежие. Обитава стари 

широколистни гори в полупланинските и хълмисти райони до около 

2000 m н. в. и ниските части на по-високите планини. 

 

34.  Белоопашат 

мишелов (Buteo 

rufinus) 

Прелетна птица, в България гнезди. Храни се предимно с дребни 

бозайници (много от Белоопашатите мишелови специализират в 

лова на мишки) и друга подобна по размери плячка, което се дължи 

на сравнително късите му и слаби пръсти на краката. Ловува 

изчаквайки скрит на някое по-високо място (жиците на 

далекопроводите са препрочитано място) или оглеждайки от голяма 

височина с планиращ полет. 

 

35.  Вечерна 

ветрушка (Falco 

vespertinus) 

В България може да се наблюдава предимно в Дунавската равнина 

и в близост до самата река Дунав. Предпочита равнинни местности 

с редки групички дървета, култивирани площи, градини. Живее най-

често на колонии заедно с други вечерни ветрушки и по-рядко 

смесени с други видове птици. Прелетен вид. Храни се предимно с 

насекоми, като едри скакалци, водни кончета. При липса на 

достатъчно насекоми улавят и гущери, мишки и жаби. 

 

36.  Малък сокол 

(Falco 

columbarius) 

В Ирландия, Исландия и западните части на Великобритания води 

уседнал начин на живот, а в цялата останала част на Европа и Мала 

Азия може да бъде срещнат като зимуващ вид. Обитава тундра, 

полутундра и иглолистни гори, по време на зимните миграции може 

да се срещне и в друг тип области, но като цяло не силно залесени. 

На територията на България се среща много рядко. 

 

37.  Сив жерав (Grus 

grus) 

Сега е преминаващ и рядко зимуващ вид, който към края на XIX в. е 

гнездил по Дунавското крайбрежие и в блата във вътрешността. До 

първата половина на XX в. в гнездовия сезон е наблюдаван из цялата 

страна – Плевенско, Добричко, Варненско, Бургаско, Софийско, в 

Родопите, край Пловдив и др. Последните гнездови находища са 
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бившето Баташко блато и Шабленското езеро, където е мътил до 

1950 г. През пролетния прелет е регистриран в Софийско, Добричко, 

Пернишко, Силистренско, Хасковско, Кърджалийско, Бургаско, 

Варненско, Плевенско, Дуранкулашкото езеро. Вероятно нередовно 

зимуват до 15 индивида. Обитава обширни равнини в близост до 

водоеми, блата в предпланини и планини, ливади, мочурища. По 

време на прелет – по ливади, угари, ниви, оризища, речни разливи, 

горски поляни и др. Консервативен относно местата за 

стациониране при прелет. 

 

38.  Средна 

пъструшка 

(Porzana parva) 

Обитава водоеми, обрасли с растителност, с надморска височина 

до около 500 м. По време на миграция се среща рядко по морски 

крайбрежия. 

39.  Kокилобегач 

(Himantopus 

himantopus) 

Обитава предимно солени езера, солници, но се среща и във 

влажни зони със стоящи пресни води. 

Гнезди на земята. Снася 3 – 4 яйца, има едно поколение годишно 

през периода април-юни. 

У нас се среща във влажните зони по Черноморието, най-вече в 

солените Атанасовско и Поморийско езеро, Тракийската низина, 

влажните зони по поречието на р. Дунав и др. 

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а 

есенната – през август-октомври. 

Храни се с насекоми и други безгръбначни. Тези птици събират 

храната си от пясъка или я ловят в плитчините на водоемите. Те 

основно се хранят с насекоми и ракообразни. 

 

40.  Саблеклюн 

(Recurvirostra 

avosetta) 

Храни се с дребни водни безгръбначни животни. Обитава солени и 

бракични езера, солници, крайморски лагуни и по-рядко водоеми 

със стоящи пресни води. 

Гнезди на земята. Снася 3 – 4 яйца, има едно поколение годишно 

през периода април-юли. 

У нас се среща предимно в Атанасовското езеро, Поморийското 

езеро, защитена местност „Пода“, Шабленската тузла и други 

влажни зони по Черноморието. 

Зимува в Средиземноморието и Африка. Пролетната миграция е 

през март-април, а есенната – през август-октомври. 

 

41.  Турилик (Burhinus 

oedicnemus) 

Туркестанско-медитерански вид, чийто гнездови ареал обхваща 

Евразия от Испания и Англия до Бирма, Тайланд и Кампучия. Зимува 

на места в Африка, Пиренейския полуостров и Южна Азия. 

Гнездовата популация в Източна Европа (от Адриатика на север до 

Дания, Русия) се оценява между 25 000 и 51 000 двойки. 

Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. В миналото е сравнително 

рядък във вътрешността на страната, по-чест по крайбрежието на 

Черно море, с обща численост 30–60 гнездещи двойки. Сега са 

установени над 90 гнездови находища с различна достоверност за 

гнездене и разположени предимно в източната половина на 

страната, от които 50 – със сигурно гнездене и 160–360 гнездещи 

двойки. Обитава степни и равнинни райони в близост до водоеми: 
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каменисти, песъчливи и глинести биотопи, запустели поля, дюни, 

островчета в речни корита и устия, ниски планински склонове с 

редки храсталаци  

 

42.  Moрски 

дъждосвирец 

(Charadrius 

alexandrinus) 

Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. В миналото се е 

размножавал само по Черноморското крайбрежие – езерата 

Атанасовско, Бургаско, Мандренско, Поморийско, Варненско, 

Шабленско и Дуранкулашко, блатото Алепу, както и по пясъчните 

ивици пред тях. В последните години гнездовата популация е 

намаляла 3–4 пъти и вече се оценява на 60-80 двойки, които се 

срещат в 5 находища – езерата Атанасовско, Поморийско и Шабла 

и плажовете пред Дурнакулак и к. "Крапец" и къмпинг "Златна рибка" 

– къмпинг "Градина". През периода 1991–2002 г. общата численост в 

Бургаските езера е била между 116 и 22 гнездещи двойки. По време 

на миграция се среща по всички водоеми и по по-големи плажове 

по Черноморското крайбрежие. Рядко единични птици остават да 

зимуват. 

Обитава плажове, пясъчни коси, острови и дюни, както и 

крайбрежни бракични или солени лагуни и места за солодобив. 

 

43.  Бойник 

(Philomachus 

pugnax) 

Средно  голяма блатна птица, която гнезди в блата и влажни ливади в 

цяла Северна Евразия. Този, предимно живеещ на групи вид, е 

прелетен и понякога образува огромни ята в зимните си убежища, 

които включват Южна и Западна Европа, Африка, Южна Азия и 

Австралия.Между средата на юни и началото на юли, възрастни 

мъжки, както и женски без потомство тръгват на есенната миграция. 

Младите стартират от края на юли. Тази миграция достига своя връх 

между края на август и началото на септември. След това тя 

намалява до края на октомври, но може да се проточи до ноември. 

В  България е гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. По 

време на миграции посещава влажни зони в цялата страна, главно 

по Черноморието. 

Това е блатна птица, хранеща се  предимно с малки 

безгръбначни.В размножителния период консумира насекоми 

(предимно двукрили /мухи/, но също така ручейници, бръмбари, 

скакалци и т.н.), прешленести червеи, малки ракообразни и 

мекотели. Растителните материали (семена, цветя и водорасли), 

също са в хранителната диета. 

На Балканския полуостров се среща по морски и речни 

крайбрежия само по време на миграция и през зимата, понякога 

летува, без да гнезди. 

 

44.  Малък горски 

водобегач (Tringa 

glareola) 

На Балканския полуостров се среща предимно по морски 

крайбрежия само по време на миграция. 

45.  Tънкоклюн 

листоног 

(Phalaropus 

lobatus) 

Прекарва целият си живот открити води с изключение на периодите 

на размножаване. Размножава се в арктическите райони на 

Северна Америка и Евразия.  
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46.  Малка 

черноглава чайка 

(Larus 

melanocephalus) 

Гнездящо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. Обитава солени, 

бракични и алкални езера, лагуни, морски плитчини и открито море, 

пясъчни коси, острови и дюни, канали, засолени терени, орни земи и 

пасища, рибарници, солници, сладководни езера, блата, 

мочурища, водоеми за отпадъчни води. Гнезди колониално. Храни 

се с ракообразни, дребни рибки, насекоми и полевки. 

 

47.  Малка чайка 

(Larus minutus) 

Среща се предимно по черноморското крайбрежие, където може 

да се наблюдава целогодишно, но най-вече по време на миграция. 

Храни се с различни безгръбначни и рибки. В  България е гнездещо-

прелетнен, преминаващ и зимуващ вид. Малката черноглава чайка 

е един от многочислените видове, срещащи се в Бургаските езера 

по време на есенна миграция. Тази чайка предпочита Бургаското 

езеро. През някои години гнезди освен във Вая и в Атанасовското 

езеро. Малката черноглава чайка е всеяден вид и се храни с 

насекоми, ракообразни, дребни рибки и полевки, червеи, дори 

отпадъци и мърша. 

 

48.  Гривеста 

рибарка (Sterna 

sandvicensis) 

Гнездящо-прелетен и преминаващ вид. Гнезди единствено в 

Атанасовското езеро и в Поморийското езеро. Обитава солени 

крайбрежни езера с пясъчни коси. Храни се с дребни, плуващи 

близо до повърхността риби. 

 

49.  Речна рибарка 

(Sterna hirundo) 

Гнездещо-прелетна и преминаваща. Сега гнезди в 13 находища, по-

важни от които са Атанасовско езеро, Поморийско езеро, ЗМ 

"Пода", Змийския остров, устието на р. Ропотамо, острови и блата на 

р. Дунав и някои от по-големите вътрешни реки. Обитава 

разнообразни сладководни, бракични и свръхсолени естествени и 

изкуствени влажни зони. Храни се с риба, скариди, насекоми. 

 

50.  Черна рибарка 

(Chlidonias niger) 

Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. В миналото е гнездил по 

блатата около Дунав и по Черноморското крайбрежие. Сега е с 

неясно разпространение и численост. Видът мигрира до късно през 

май, като в средата на месеца все още се наблюдава интензивен 

прелет. Тогава се среща в много от езерата покрай Черноморското 

крайбрежие, но това не може да се приеме за гнездене. По време 

на миграцията се среща по водоемите в цялата страна, като ятата 

понякога наброяват стотици птици. Обитава сладководни водоеми 

(блата, езера, рибарници), гъсто обрасли с плаваща водна 

растителност. В извънгнездовия период – водоеми от различен 

характер. Храната включва ларви на водни насекоми, дребни 

ракообразни и др. 

 

51.  Земеродно 

рибарче (Alcedo 

atthis) 

Постоянен и скитащ, широко разпространен вид. Обитава льосови и 

земни брегове на реки, езера, блата и канали. Храни се с малки 

рибки, които лови по водната повърхност, водни насекоми и техните 

ларви, мекотели и дребни земноводни.  

 

52.  Синявица Обитава Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. В миналото е често 
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(Coracias garrulus) срещан в равнини и по-рядко в хълмисти райони и предпланини до 

около 800–1000 m н. в.. Сега гнезди по поречието на р. Дунав и 

притоците й, Лудогорието, Добруджа, Югоизточна България, на 

много малко места в Западна България, предимно по долината на 

р. Струма в общо около 270 UTM квадрата. Най-многобройна е по 

поречието на р. Дунав. Общата численост в страната е между 3000 

и 4000 двойки, между 2500 и 5500 гнездещи двойки. Обитава 

равнинни и хълмисти терени с единични стари дървета, оврази, 

суходолия, земни и льосови стени, широколистни гори и открити 

сухи места. Гнездата са в хралупи на дървета (орех, дъб, върба) на 

височина 3–7 m или под земята в песъчливи или льосови брегове. В 

тях изкопава "тунел" с дължина до 2 m, който завършва с гнездова 

камера. Строежът на гнездото започва в началото на май.  

 

53.  Сирийски пъстър 

кълвач 

(Dendrocopos 

syriacus) 

В България популацията на вида е оценена на 14-25 000 двойки. 

Среща се в цялата страна с изключение на високите части на 

планините. Почти във всяко селище гнездят минимум 3 дв като броят 

им е по-висок в по-големите населени места особено в равнинни 

райони. Обитава паркове и градини в населени места, овощни 

градини, открити райони с единични и групи дървета. Предпочита 

ивици дървета, храсти и мозайки от тях като не е задължително те да 

бъдат в близост до населени места. Най-чест е от 0-700 м н.в., но в 

отделни селища се среща и до 1250 м н.в. Тези предпочитания към 

местообитанието донякъде различават вида от големия пъстър 

кълвач, който е привързан към по-гъсти гори и по-рядко се среща в 

разпокъсани местообитания. Храни се с ларви и възрастни на 

насекоми, семена и плодове. Локализира насекомите под кората 

на дърветата по звука, който насекомите издават. След това пробива 

дупка в кората на дървото и издърпва насекомото с дългия си език. 

 

54.  Горска чучулига 

(Lullula arborea) 

Среща се в голяма част от страната, с изключение на обширните 

земеделски райони на Дунавската равнина, Добруджа, 

Тракийската и Бургаската низина. Храни се с насекоми и семена, 

които намира по земята. Обитава пасища и ливади в близост до 

ивици от дървета и храсти или в покрайнини на гори. Среща се и в 

по-малки открити места сред гори. 

 

55.  Полска бъбрица 

(Anthus 

campestris) 

Обитава пасища, ливади, ниви, пясъчни места с оскъдна 

растителност, планински пасища до около 2000 мл надм. височина. 

56.  Червеногърба 

сврачка (Lanius 

collurio) 

Това е най-широкоразпространеният вид сврачка в Европа като 

гнездовият му ареал обхваща почти цяла Европа, Турция, Кавказ, 

Северен Иран и Западен Сибир. Зимува в Южна и Югоизточна 

Африка. У нас е изключително изобилен в откритите пространства с 

храстова растителност и обработваемите земи. Числеността на 

европейската популация на вида се оценява на 6,300,000 – 11,000,000 

двойки, а българската – на 300,000 – 1,000,000 двойки или около 10% 

от европейската популация (Birds in Europe, BirdLife International, 

2004). В България видът се среща само в размножителния период, 
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като първите птици се появяват в началото на май и отлитат към 

Африка в края на август и началото на септември. 

Обитава открити пространства с разпръснати храсти и ниски 

дървета, които използва за укритие и гнездене, както и по време на 

лов. Предпочита терени със слаб наклон и особено южните 

склонове на хълмове и възвишения в близост до реки и 

езера/язовири. Един от най-широко разпространените видове птици 

в селскостопанските райони, който силно се влияе от използването 

на инсектициди и премахването на естествената растителност по 

периферията на обработваемите площи. 

 

57.  Черночела 

сврачка (Lanius 

minor) 

Има разпръснато разпространение в ниските части на страната, 

по-многочислена в Дунавската равнина, Добруджа и Югоизточна 

България. Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-

май, а есенната - през август-септември. Храни се основно с едри 

насекоми, но лови и дребни гущери, птици и бозайници. Обитава 

пасища и обработваеми земи с единични дървета и храсти. 

 

58.  Червеногуша 

мухоловка 

(Ficedula parva) 

Храни се с насекоми. Обитава предимно букови гори в планините, 

като предпочита влажни склонове. 

Гнезди в хралупи на дървета. Снася 5 – 6 яйца, има 1 – 2 поколения 

годишно през периода май-август. 

У нас се среща основно в Централна и Западна Стара планина. 

Има изолирани находища и в Рила, Осоговската планина и 

Странджа. Зимува в Южна Азия. Пролетната миграция е през май, а 

есенната – през септември. 

 

59.  Беловрата 

мухоловка 

(Ficedula 

albicollis) 

Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Преди 1985 г. има 

съобщения за гнездене предимно в изкуствени гнездилки в района 

на гр. Белоградчик. През последните 10–15 години не е срещан там 

като гнездещ (Джунински – устно съобщ.). При собствени 

наблюдения са регистрирани само 2 гнездови находища в 2 от 

големите градски паркове на гр. София (Южен и Западен парк – по 

1 гнездеща двойка съответно през 1987 и 1988 г.). Има информация 

за още 4 изолирани гнездови находища. Пеещ мъжки е установен в 

края на май 2001 г. на 500–600 m на юг от устието на р. Велека (Св. 

Далакчиева и К. Попов – устно съобщ.). По време на сезонните 

миграции се среща в различни части на страната със значителна 

численост. По-често се наблюдава по време на пролетните 

миграции. България попада в южната периферия на гнездовия 

ареал на вида в Югоизточна Европа и най-вероятно поради това 

числеността му през различните години варира. Гнездовата му 

численост едва ли надвишава 20–30 гнездови двойки. Тенденцията на 

числеността на вида е към намаляване. 

Обитава широколистни гори в планините и в ниските части на 

страната, вероятно и на по-големи надморски височини, големи 

градски паркове. 
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ТАБЛИЦА 17. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ПТИЦИ ПО ЧЛ.6, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО 

РАЗНООБРАЗИЕ В ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО“ BG0000191 

№ Вид Описание 

1.  Малък гмурец 

(Tachybaptus 

ruficollis) 

Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ. В миналото е 

повсеместно разпространен край блата, реки и вирове, макар и не 

много често мътещ с 50 гнездови находища от Северозападна 

България, край р. Дунав, Черноморието, в района около София, 

поречията на Струма и Марица. През 80-те години на XX в. 

числеността е оценена на 200–300 гнездящи двойки. На базата на 

проведени проучвания (1981–1986 г.) се предполага обща численост 

до 1500 гнездящи двойки. Напоследък тя се оценява на 3000–3500 или 

800–1900 гнездящи двойки. Числеността на зимуващата в страната 

популация възлиза средно на 635 индивида с максимум 881 през 

2000 г.. Основните концентрации са в не замръзващите големи 

водоеми на Южна България – комплекс Марица-Изток, баластриери 

по р. Марица и Тунджа и Черноморското крайбрежие. 

Обитава сладководни рибовъдни стопанства, езера и микроязовири 

с открита водна повърхност и растителност. 

Гнезди в обраствания с папур с гъстота 30–40 стъбла/m2. Яйцата 

(средно 6) снася през втората и третата десетдневка на май и 

първата на юни. Смъртността достига 86% и често е свързана с 

числеността на водния плъх. 

 

2.  Голям гмурец 

(Podiceps 

cristatus) 

Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. В края на XIX в. 

гнезди навсякъде в страната, след което настъпва депресия и през 

първата половина на XX в. обитава само Дунавското и 

Черноморското крайбрежие. След 60-те години увеличава своята 

численост като заселва водоеми и във вътрешността на страната с 

общо около 30 гнездови находища. Сега мъти по Дунавското и 

Черноморско крайбрежие, Дунавската равнина, Софийското поле, 

долините на Марица и Тунджа с обща численост 800–1000, 400–600 

гнездещи двойки. Зимната численост е многократно по-висока, 

особено в Черноморските влажни зони и незамръзващите водоеми 

на Южна България. Среднозимната численост за периода 1977–1996 

г. е 2192 индивида. През 1980 г. по Черноморското крайбрежие и 

влажните зони около него е отчетена рекордна численост от 12 031 

птици. 

Обитава сладководни водоеми, рибарници и микроязовири. 

Предпочита водоеми, пръстеновидно обрасли с широка, но не 

много гъста ивица от папур или тръстика; през зимата – големи 

сладководни езера, язовири, лагуни и плитки морски заливи. 

Гнездовият участък е с площ 350–500 m2 при единично и 50–150 m2, 

при колониално гнездене. Периодът на снасяне на яйцата е 

разтеглен от края на април до края на август. Големината на 

люпилото е 2–6 яйца. Храни се с риба, жаби, ракообразни, 

мешести, водни насекоми и ларвите им, водни растения. 

 

3.  Червеногуш 

гмурец 

Гнездещо-прелетен, рядко зимуващ вид. Гнезди основно в по-

големите блата и рибарници край р. Дунав. Нередовно се 
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(Podiceps 

grisegena) 

размножава в рибарниците при Пазарджик, с. Соколица, 

Пловдивско и в Дуранкулашкото езеро. Храни се с дребна риба, 

ракообразни, миди, водорасли, водни насекоми и техните ларви. 

 

4.  Черногуш 

гмурец 

(Podiceps 

nigricollis) 

Рядко гнездещ, предимно преминаващ и зимуващ вид. В миналото е 

обитавал основно по-големите блата по поречието на р. Дунав и 

Бургаските езера. Сега единични двойки се размножават нередовно 

в резервата "Сребърна" и рибарниците "Калимок" при 

Тутракан.Обитава различни по големина сладководни водоеми, 

обрасли с тръстика и богата подводна растителност. При миграции 

и зимуване се среща на групи в разнообразни влажни зони, 

предимно по морски крайбрежия. 

 

5.  Голям 

корморан 

(Phalacrocora

x carbo) 

Гнездещ, мигриращ и зимуващ вид. Гнезди често покрай р. Дунав и 

Черноморското крайбрежие. По рядко гнезди и около вътрешни 

водоеми богати на риба. Зимува по Черноморието и покрай 

незамръзнали големи реки. Обитава морски и речни крайбрежия и 

вътрешни водоеми, заливни гори и язовири до 100 м. надморска 

височина, по изключение до 500 м. надм. в.. При миграции и 

зимуване се среща в разнообразни влажни зони. Мигрира на ята с 

V-образна форма. 

 

6.  Сива чапла 

(Ardea 

cinerea) 

Гнездещо-прелетнен, преминаващ и зимуващ вид. Регистрирани са 

86 гнездови находища със сигурно гнездене, предимно по 

Дунавското и Черноморското крайбрежие, Предбалкана и долините 

на по-големите реки. Сладководни езера и блата, заливни и дъбови 

гори, язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства. 

По време на миграции и зимуване се среща и в крайбрежни 

езера, както и в язовири, люцернови ниви, оризища, канали за 

напояване, главно в ниските части на страната. 

 

7.  Ням лебед 

(Cygnus olor) 

Гнездящ, мигриращ и зимуващ вид. Гнезди по р. Дунав и 

Черноморието. Изолирани находища има във вътрешността на 

страната. Двойките у нас се оценяват на 12–36, което отбелязва ръст 

в сравнение с популацията към 1985 г. (5–20 двойки). Сигурно 

гнездене е установено в над 25 UTM (10 х 10 km) квадрата, но с ниска 

плътност – от една до няколко двойки във всяко находище. През 

зимата се среща основно по Черноморието, където през периода 

1997–2001 г. са зимували от 193 до 4039 птици със средна численост 

1377 индивида. Обитава постоянни сладководни, бракични или 

солени езера, блата и водоеми, крайбрежни сладководни, 

бракични или солени лагуни, шелфовата зона на Черноморието. 

Загнездва в средата на март. Гнезди на отделни двойки. Гнездото е 

върху плаващо островче или полегнала стара тръстика. Изградено е 

от водолюбива растителност; диаметър до 1,2–2 m, височина до 50 

cm. Снася 4 (5) до 8 (9) яйца, мъти 36 (35–41) дни. Около 4 ½ месеца 

след излюпването малките вече летят. Половата зрялост настъпва на 

3–4 години. Храни се с водни растения, семена и попадащи с тях 

дребни безгръбначни животни. През зимата се храни и в посеви. 
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8.  Посевна гъска 

(Anser fabalis) 

Разпространена, но с ниска плътност на популацията в Европа и 

Азия. Прелетна птица, зимува в южните части на Европа и Азия. 

Обитава блата, езера и реки, разположени в планински и гористи 

местности, а също така и заблатените делти на големи реки, 

обрасли с храсти и друга растителност. 

 

9.  Голяма 

белочела 

гъска (Anser 

albifrons) 

Среща се само по време на прелета и през зимата главно в 

равнинните части и по Черноморското крайбрежие. През 

размножителният период обитава райони от лесотундрата с богата 

мрежа от реки и езера. По време на миграциите и през зимата се 

среща край реки, блата, езера и изкуствени водоеми, които са в 

близост до обработваеми площи със зимни зърнено-житни култури. 

Храни се предимно с растителна храна - основно зърнени култури. 

 

10.  Сива гъска 

(Anser anser) 

Гнездещ, мигриращ и зимуващ вид. Гнезди предимно в по-големите 

блата по р. Дунав и езерата по Черноморското крайбрежие. По 

време на миграция по-големи струпвания са регистрирани по р. 

Дунав. Зимува по р. Дунав, като от основно значение е ез. Сребърна. 

Храната включва различни ливадни растения. През зимата птиците 

се хранят по блоковете със зимници, заедно с голямата белочела 

гъска. 

 

11.  Бял ангъч 

(Tadorna 

tadorna) 

Обитава крайбрежни водоеми, морски плитчини, каменисти 

брегове, отвесни брегове на каменни и пясъчни кариери, солници, 

утайници. Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. Гнезди 

основно по Черноморското крайбрежие, в миналото и по 

Дунавското крайбрежие. По време на миграция и зимуване се 

концентрира основно по Черноморското крайбрежие, и по-рядко 

във вътрешността на страната. 

 

12.  Фиш (Anas 

penelope) 

У нас се среща по време на миграции и зимуване около 

разнообразни водоеми в цялата страна до около 700 m н.в. Най-

висока е числеността на популацията му около Бургаските езера, но 

се среща и около р. Дунав и езерата Шабла и Дуранкулак. 

Любимите местообитания на фиша през зимата са сладководните 

водоеми, гъсто обрасли с крайбрежна растителност. Птицата се 

храни преди всичко с растителна храна. 

 

13.  Сива патица 

(Anas strepera) 

Типична прелетна птица. Обитава езера или бавно течащи реки, 

богати на водна растителност. Приема предимно растителна 

храна, като зимно време се храни и с неголеми количества 

животинска. 

 

14.  Зимно бърне 

(Anas crecca) 

У нас се среща по време на миграции и зимуване. Като гнездящ 

вид е малоброен. Сигурно зимуване е установено в Атанасовско 

езеро. Видът предпочита вътрешните затворени водоеми и рекички. 

Типичните му местообитания са малки сладководни езера, плитки 

блата с богата крайбрежна растителност. По време на прелета у 
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нас се среща повсеместно заедно с другите патици. През зимата 

се държи на малки ята. Приема предимно растителна храна, като 

зимно време се храни и с неголеми количества животинска. 

 

15.  Зеленоглава 

патица (Anas 

platyrhynchos) 

Гнездещ, постоянен, мигриращ и зимуващ вид. Зеленоглавата 

патица е най-многобройният вид патица в България. Среща се 

основно в блатата и езерата край р. Дунав и Черноморското 

крайбрежие, както и по вътрешни водоеми из цялата страна. Зимува 

по водоемите в цяла България, като най-многобройна е по 

Северното черноморие. Храни се поравно с растителна и 

животинска храна. 

 

16.  Шилоопашата 

патица (Anas 

acuta) 

Храни се със зелени части и семена на растения. Обитава 

сладководни и солени езера с открити затревени брегове. 

Гнездото е на земята. Снася 7 – 9 яйца, има едно поколение 

годишно през периода април-юни. 

У нас има изолирани гнездови находища, предимно по 

Черноморието. Отделни двойки гнездят рядко в страната; по-често в 

Атанасовско езеро. По време на миграция и зимуване е по-

многоброен. 

Зимува в Южна Европа и Средиземноморието, включително и у нас. 

Пролетната миграция е през февруари-април, а есенната – през 

септември-ноември. 

 

17.  Лятно бърне 

(Anas 

querquedula) 

Днес вида е относително рядък през размножителния период. Мъти 

предимно по долините на големите реки, в Софийско поле, край р. 

Дунав и Черно море, а понякога и в планински езера. Гнездещ, 

прелетен, като изключение зимуващ вид. Храни се основно с 

животинска храна – мекотели, ракообразни, насекоми и техните 

ларви и по-малко с растителни зелени части и семена. 

 

18.  Клопач (Anas 

clypeata) 

Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. Храни се 

предимно със зоопланктон: дребни ракообразни и мекотели, които 

улавя на повърхността на водата, прецеждайки я през добре 

развития си филтриращ апарат на човката. Гнезди във влажни зони – 

езера, блата в близост до водата, под прикритието на храсти или 

висока трева. 

 

19.  Червеноклюна 

потапница 

(Netta rufina) 

Гнездяща, мигрираща и зимуваща птица. Рядко се среща по 

Черноморското и Дунавско крайбрежие. Обитава дълбоки водоеми 

с обрасли брегове от тръстика и папур и с големи водни огледала. 

Растителнояден вид. 

 

20.  Кафявоглава 

потапница 

(Aythya ferina) 

Гнезди главно край р. Дунав: резерватите "Белене" и "Сребърна", 

рибарниците при с. Мечка, Русенско, и блатото при с. Гарван, 

Силистренско. Среща се и в езерата по Черноморското 

крайбрежие. По време на прелет се среща в цялата страна. У нас 

зимува главно по Черноморското крайбрежие. Обширни, дълбоки и 

открити водоеми, с големи водни огледала и растителност по 
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периферията. При миграция и зимуване обитава разнообразни 

влажни зони, включително големи езера и язовири. Храната и е от 

мекотели, ракообразни и дребни рибки до семена и части на водни 

и водолюбиви растения. 

 

21.  Kачулата 

потапница 

(Aythya 

fuligula) 

Обитава сладководни езера, блата или бавно течащи реки, гъсто 

обрасли с водна растителност. Често срещана е в делтите на 

големи реки и по морските крайбрежия на малки групи. Храни се 

предимно с животинска храна: дребни мекотели, личинки на 

насекоми, ракообразни, дребна риба. Търси храната си 

обикновено на дълбочина до 3–4 м, но понякога се гмурка и до 14 м. 

 

22.  Среден 

нирец (Mergus 

serrator) 

Разпространена е в Европа (включително България), Азия и Северна 

Америка. Прелетна птица, зимата прекарва около Средиземно 

море. Обитава езера, реки, морски и океански крайбрежия. Като 

цяло предпочита соленоводните басейни. Храни се предимно с 

животинска храна, дребни риби (до 6 см дължина), водни насекоми, 

ракообразни, червеи, дребни земноводни и съвсем малко 

количество водни растения. 

 

23.  Голям нирец 

(Mergus 

merganser) 

Гнезди в северните части на Европа, Азия и Северна Америка. 

Зимува в останалата част на Европа (включително и в България), 

южните части на Азия и Северна Америка. Обитава езера и реки с 

бистра вода и богати на живот по време на размножителния 

период, а извън него езера, блата, язовири, морски крайбрежия 

 

24.  Малък ястреб 

(Accipiter 

nisus) 

Резидентен и гнездящ за България вид, като обитаващите северните 

части на континента мигрират и зимуват на юг. Зимуващи птици 

могат да бъдат наблюдавани в населените места, включително и 

големи градове. Видът е с численост на националната популация 

1500-2000 гнездящи двойки (Янков 2007) и е защитен на територията 

на цялата страна (Приложение 2 и 3 на ЗБР). Гнезди в широколистни 

гори, но също така и в населени места паркове, градини и 

индустриални зони. Гнезди по дърветата, като предпочита 

изоставени гнезда на вранови птици. Местните птици ловуват в 

покрайнините на гората, но прелетните и зимуващите могат да 

бъдат наблюдавани в различни местообитания, и близо до населени 

места. по време на миграции лети поединично или на малки ята.  

 

25.  Обикновен 

мишелов 

(Buteo buteo) 

Обитава разнообразни местообитания, но най-често култивирани 

земи, изпъстрени с горички. Мигрира на разредени ята и зимува на 

групи в равнини. Птиците от по-северните популации са прелетни. 

Понякога младите птици се отправят на юг, а възрастните остават 

цяла зима в размножителната си територия. Има сравнително къси 

и слаби крака и нокти, което не му позволява да ловува прекалено 

едра плячка. Храни се предимно с дребни бозайници, влечуги, 

земноводни, едри насекоми и друга подобна по размери плячка. 

Понякога яде и мърша. 
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26.  Черношипа 

ветрушка 

(Керкенез) 

(Falco 

tinnunculus) 

През размножителния период в цялата страна, през останалото 

време в равнини и планински склонове. Предпочита открити 

местности и избягва гъсти и затворени гори. Често може да се види 

да лети над поляни, ниви и ливади. Понякога се среща в градска 

среда. Храни се основно с едри скакалци, мишки, гущери, жаби, 

млади птици, възрастни чучулиги, врабчета и други, които успее да 

изненада. Най-едрите животни, които напада, са невестулка, хомяк, 

кос и пъдпъдък. 

 

27.  Сoкол орко 

(Falco 

subbuteo) 

Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Обитава предпланински и 

планински гори в близост до открити пространства, залесителни 

пояси. Мигрира поединично и на ята. Гнезди основно в 

Горнотракийската низина, Дунавската равнина, предпланинските 

райони в Стара планина, Рила, Пирин, Родопи, Влахина, 

Малешевска, а също и във високите полета на Западна България. 

Храни се главно с дребни птици и едри насекоми, които улавя във 

въздуха, по- рядко с прилепи, малки наземни бозайници и влечуги. 

 

28.  Вoден 

дърдавец 

(Rallus 

aquaticus) 

Дължина на тялото: 25 cm. Размах на крилете: 42 cm. Има възрастов 

диморфизъм. Възрастните отгоре са кафяви с черни ивици, главата 

отстрани и долната част на тялото са пепелявосиви, а слабините — 

черни с бели препаски. Младите отдолу са охристи. Издаващи 

звуци: Наподобяват квичене на свиня. 

Обитава влажни зони. 

 

29.  Зеленоножка 

(Gallinula 

chloropus) 

Храни се със семена, издънки, коренчета, насекоми и охлюви, които 

събира от повърхността на водата и по брега. Обитава блата, езера, 

реки и канали с бавно течаща вода и обилна водна растителност. 

Гнездото е изградено от растения и най-често се намира 

непосредствено над водната повърхност. Снася 5 – 11 яйца, има до 

3 поколения годишно през периода април-август. Широко 

разпространена в ниските части на страната, особено във 

водоемите около големите реки в Дунавската равнина и 

Тракийската низина, по Черноморието и в Софийското поле. 

Среща се и в съвсем малки водоеми, включително в градски 

паркове и градини (напр. Южен парк в София). Мигрира според 

метеорологичните условия и наличието на храна. В южните части на 

страната и по Черноморието може да се наблюдава целогодишно. 

 

30.  Лиска (Fulica 

atra) 

Лиската е широко разпространен в Европа и Азия вид. Тя обитава 

сладководни и полусолени басейни, където има достатъчно 

крайбрежна растителност, предоставяща укрития и място за 

гнездене. Там тя се среща през размножителния период, докато 

през зимата се събира на големи ята в морето, близо до бреговете, 

в езера и язовири. Лиската се среща целогодишно в България. В 

южните части на страната тя е постоянен вид, докато тези от северна 

България отлитат в края на лятото. Лиските си търсят храната във 

водните басейни където живеят. Може да се гмуркат до 2 м под 

водата с отскок от повърхността. Ядат главно водни растения, 
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водорасли, насекоми и ларви на насекоми. 

 

31.  Стридояд 

(Haematopus 

ostralegus) 

Гнездещо-прелетен, преминаващ и рядко зимуващ вид. Гнезди по 

песъчливи и чакълести речни острови сред течащи води, диги на 

солници и оризища, ливади до рибарници и др. Храна – дребни 

ракообразни, миди, ларви на насекоми, рядко и рибки. 

Гнездещо-прелетен, преминаващ и рядко зимуващ вид. От края на 

XIX до средата на XX в. е регистриран като преминаващ, скитащ 

или летуващ по Черноморското крайбрежие, поречието на реките 

Марица и Дунав. Първото сигурно гнездене е установено на остров 

сред река Марица до с. Оризаре, Пловдивско през 1973 г., а няколко 

години покъсно е открито гнездене в Атанасовското езеро. През 1991 

г. е намерен да гнезди и на о. Цибър. До началото на 90-те години на 

XX в. популацията е оценена на 40-70 двойки. За периода от 1995 до 

2005 г., данните от терените проучвания сочат известно намаляване 

на числеността: р. Марица - 28 двойки (Ц. Петров, М. Маринов, Д. 

Тодоров - непубл. данни); Атанасовско езеро - 1-3 двойки и местн. 

Пода - 1 двойка; р. Дунав, на безименен остров на р. Дунав - 2-3 

двойки. При последните изследвания на популацията по р. Марица 

от с. Огняново, Пазарджишка област до държавната граница през 

юни 2006 г. са установени общо 9 двойки, 9 индивида (Ц. Петров, М. 

Велев, М. Петров - лич. съобщ.) През втората половина на юли, по 

Черноморското крайбрежие долитат мигриращи индивиди или 

малки групи. Много рядко единични стридояди остават да зимуват у 

нас. Общата численост на популацията е 30-50 гнездещи двойки. 

Гнезди по песъчливи и чакълести речни острови сред течащи води, 

диги на солници и оризища, ливади до рибарници и др. Оформени 

двойки и защита на гнездови територии се наблюдават в края на 

март. Не образува колонии, но по Черноморското крайбрежие 

гнезди в близост до други дъждосвирцоподобни видове, а вероятно и 

в техни колонии. Снасянето на яйцата е от началото на април до 

средата на май. Поради заливане на първото люпило, двойката 

може да пристъпи към повторно гнездене. Храна - дребни 

ракообразни, миди, ларви на насекоми, рядко и рибки. 

 

32.  Речен 

дъждосвирец 

(Charadrius 

dubius) 

Гнездящо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. Среща се край 

водоеми в ниските части на страната. По Черноморието гнезди по 

всички плажове, в близост до сладка вода с численост 100–130 

двойки. Обитава реки, потоци, постоянни сладководни езера, блата 

и водоеми, чакълести брегове, пясъчни коси, острови, дюни, градски 

райони, райони за съхраняване на отпадъчни води, 

хвостохранилища, канали, дренажни канали и др. Храни се с 

твърдокрили насекоми и ларвите им, ларви на ручейници, червеи, 

дребни миди и семена и др. 

 

33.  Сребриста 

булка (Pluvialis 

squatarola) 

Сребристата булка е прелетна птица и е разпространена във всички 

континенти с изключение на Антарктида. Гнезди в Северното 

полукълбо в тундровите райони. В България се среща в месеците от 

септември до април. 
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34.  Обикновена 

калугерица 

(Vanellus 

vanellus) 

Гнезди в подходящи биотопи край р. Дунав, в Дунавската равнина, 

по Черноморието, в Софийската котловина, Горнотракийската 

низина и по долината на р. Струма. Предпочита влажни ливади и 

заблатени участъци, но обитава също и поляни, пасища, острови, 

диги и селскостопански площи, разположени до водоем.  В зимните 

си местообитания калугериците формират огромни ята върху 

обработваеми земи и блатисти плата. Храни се с червеи, охлюви, 

насекоми и ларвите им. 

 

35.  Малък 

брегобегач 

(Calidirs 

minuta) 

Мигрираща, зимуваща и летуваща птица у нас. Най-често се 

среща по Черноморското ни крайбрежие. Обитава морски 

брегови и различни равнинни водоеми – плитки езера, блата, реки и 

техните разливи, рибарници, мокри ливади с малки водни огледала. 

Храни се с насекоми и техните ларви, червеи, дребни миди, рачета, 

семена на растения и плодчета. 

 

36.  Tъмногръд 

брегобегач 

(Caldris alpina) 

На Балканския полуостров се среща само по време на миграция и 

през зимата в различни крайморски и блатни водоеми. Най-

многоброен по приливно-отливните глинести полета или по плитчини 

с морски треви по брега. 

 

37.  Малка 

бекасина 

(Lymnocryptes 

minimus) 

Рядко срещана зимуваща и мигрираща у нас птица, задържаща се 

по водоемите ни от август до април. Обитава плитки открити езера с 

богата хранителна база, различни равнинни водоеми – плитки 

езера, блата, реки и техните разливи, рибарници, мокри ливади с 

малки водни огледала. Храни се с насекоми и техните ларви, 

червеи, дребни миди, рачета и части на растения. 

 

38.  Средна 

бекасина 

(Gallinago 

gallinago) 

Гнездещо-прелетен, летуващ, преминаващ и зимуващ вид. В края на 

XIX в. е мътил в Баташкото блато, бил е многоброен в Русенско и 

Софийско (най-вече в Драгоманското блато). През размножителния 

период е забелязан при Добрич и с. Славеево, до с. Огняново, 

Пазарджишко, в Шабленското и Мандренското езеро. След 1985 г. е 

смятан за изчезнал като размножаващ се вид в България. През май-

юни 1997–1998 г. сигурно гнездене на 2–3 двойки е установено в 

Драгоманското блато (А. Антонов, Д. Атанасова, В. Делов, лично 

съобщ.). Преди 1997 г. там не е бил регистриран (В. Делов, лично 

съобщ.). Токуващ мъжки е наблюдаван в Цибърското блато между 

11 и 13 юни 2004 г. (А. Антонов, лично съобщ.). През зимата е с ниска 

численост, предимно в Южна България и по Черноморското 

крайбрежие – средно около 80 птици с максимум 134 през 2001 г.. 

Най-много зимуващи птици са установени в Атанасовското езеро – 

130 през 1987 г. 

Обитава блата, мочурища торфища. Предпочита равнинните, но 

заселва и удобни биотопи до 2000 m н. в.. По време на миграции и 

зимуване – най-разнообразни влажни зони, предимно по 

Черноморското крайбрежие и Южна България. 

Гнезди в обширни блата и мочурища с обилна тревна растителност, 
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както и в преходната зона между тях и обкръжаващите ги територии. 

Гнездото е разположено близо до водна повърхност сред Agrostis 

capillaries, Juncus conglomerates и Carex sp.(А. Антонов, Д. 

Атанасова, лично съобщ.). Снася 4 яйца през средата на май. 

Малките са гнездобегълци, които започват да летят на около 20 

дневна възраст. Храна – насекоми охлюви, понякога и семена. 

 

39.  Черноопашат 

крайбрежен 

бекас (Limosa 

limosa) 

При миграции и зимуване се среща по крайбрежия на реки и 

блата, влажни ливади, морски брегове. Черноопашатите 

крайбрежни бекаси се хранят с безгръбначни, но също така и с 

водни растения през зимата или по време на миграцията си на юг. 

 

40.  Голям свирец 

(Numenius 

arquata) 

У нас е гнездил в миналото — докъм началото на XX-ти век. 

Понастоящем е възможно гнезденето на отделни двойки, но не е 

потвърдено. По време на миграция и широко разпространен из 

влажните зони в цялата страна, най-вече в крайморските езера. 

Храни се с насекоми и техните ларви, червеи, дребни миди, рачета, 

семена на растения и плодчета. 

 

41.  Голям 

червеноног 

водобегач 

(Tringa 

erythropus) 

На Балканския полуостров се среща само по време на миграция и 

през зимата в различни крайморски и блатни водоеми. Най-

многоброен по приливно-отливните глинести полета или по плитчини 

с морски треви по брега. 

42.  Малък 

червеноног 

водобегач 

(Tringa 

totanus) 

Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. В края на XIX и 

първата половина на XX в. е сравнително многоброен гнездeщ вид 

по блатата из цялата страна. След пресушаване на голяма част от 

блатата през 50-те години на XX в. гнездещата популация намалява 

драстично и видът e с точково разпространение в оцелелите 

блатисти места по крайбрежията и във вътрешността. Намаляването 

в основните гнездовища по Черноморието продължава и през 

следващите десетилетия. През последните години популацията се 

оценява на 15–35 двойки. Последното сигурно гнездене на вида е от 

Узун герен – 1 гнездеща двойка през 2005 г. (М. Димитров, непубл. 

данни). По време на миграции посещава влажни зони в цялата 

страна, главно по Черноморието (по време на есенната миграция в 

Атанасовското езеро е отбелязана концентрация от максимално 

6574 птици). В по-ново време за района на Бургаските езера е 

отбелязана максимална численост от 3248 индивида през 1999 г. 

Броят на зимуващите у нас птици намалява след 1975. В миналото 

максималният брой 924 е отбелязан по време на среднозимните 

преброявания, основно в Атанасовското езеро. За периода 1985–

2002 г. броят на зимуващите в България индивиди достига 

максимално 68 през 2001 г. 

Обитава крайбрежни бракични, солени и сладководни лагуни, 

морски заливи, пясъчни коси и плитководия, блата, мочурища, 

влажни ливади и сезонно заливаеми селскостопански земи, 

утайници, рибарници, поливни площи и канали, речни брегове. 

Гнезди в трапчинки всред туфи от тревиста растителност, 
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поединично, или в близост или в колониите на други дъждосвирцови 

птици. Храни се основно с дребни водни безгръбначни (Hydrobia, 

Corophium и др.), насекоми и сухоземни червеи. 

 

43.  Малък 

зеленоног 

водобегач 

(Tringa 

stagnatilis) 

На Балканския полуостров се среща само по време на миграция и 

през зимата в различни крайморски и блатни водоеми. Най-

многоброен по приливно-отливните глинести полета или по плитчини 

с морски треви по брега. 

44.  Голям 

зеленоног 

водобегач 

(Tringa 

nebularia) 

На Балканския полуостров се среща само по време на миграция и 

през зимата в различни крайморски и блатни водоеми. Най-

многоброен по приливно-отливните глинести полета или по плитчини 

с морски треви по брега. 

45.  Голям горски 

водобегач 

(Tringa 

ochropus) 

Мигрираща, гнездеща и зимуваща птица у нас. Обитава заблатени 

гори и горски участъци в близост до водоеми, обрасли с дървета и 

храсти брегове на езера, блата, реки, канали, край мочурища и 

ливади. Храни се с червеи, дребни охлюви и миди, плодчета и много 

насекоми и техните ларви. 

 

46.  Късокрил 

кюкавец 

(Actitis 

hypoleucos) 

Обитава крайбрежия на сладководни водоеми в равнини и планини. 

Размножава се в умерените и субтропични райони на Европа и 

Азия. Мигрира през зимата с Африка, Южна Азия и Австралия. 

47.  Речна чайка 

(Larus 

ridibundus) 

Гнездещо-прелетен и зимуващ вид. През втората половина на XX в. 

гнезди само в ПП "Персина" и в ез. Сребърна. По време на 

миграции и зимуване е една от най-често срещаните и 

многобройни видове чайки в ниските части на страната. Обитава 

блата и езера с обилна водна растителност; вън от размножителния 

период – рибарници, язовири, канали, сметища. Храни се с риба, 

скариди, насекоми. 

 

48.  Чайка 

буревестница 

(Larus canus) 

Установена само по време на миграции и през зимата предимно 

по Дунавското и Черноморското крайбрежие. Храненето 

недостатъчно проучено. На Балканския полуостров зимува и 

мигрира по морски и речни крайбрежия. 

 

49.  Сребриста 

чайка (Larus 

argentatus) 

Обитава скали и населени места по морски крайбрежия. Понякога 

навлиза навътре в сушата. Разпространена е по цялото 

Черноморско крайбрежие. Типичен епифаг. Храни се със всичко 

което става за ядене. 

 

50.  Белокрила 

рибарка 

(Chlidonias 

leucopterus) 

Преминаващ и рядко гнездещ вид по Дунавските пясъчни коси. 

Храната включва ларви на водни насекоми, дребни ракообразни и 

др.Прелетна птица, зимува в северна Африка и южните части на 

Азия. Обитава сладководни езера, блата или бавно течащи реки, 

гъсто обрасли с водна растителност. Храни се с растителна и 

животинска храна: дребни мекотели, личинки на насекоми, 

ракообразни. 
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51.  Жълтокрака 

или Каспийск

а чайка (Larus 

cachinnans) 

Разпространена е по цялото Черноморие, като от около 30 години 

навлиза и в големи градове. Със сигурност гнезди в Русе, Силистра, 

Плевен, Видин, Добрич, Пловдив и др. Храни се със всичко което 

става за ядене. Типичен епифаг. 

 

52.  Пчелояд 

(Merops 

apiaster) 

Прелетна птица. На пролет пристига от Африка към средата - края 

на април. Есента отлита масово през август - септември. Тогава 

големи ята могат да се наблюдават, накацали по жици и дървета за 

нощувка. Храни се с едри насекоми като пчели и водни кончета, 

които лови в полет. 

 

53.  Брегова 

лястовица 

(Riparia riparia) 

Бреговата лястовица е прелетна, моногамна птица – двойките се 

запазват за цял живот. Гнезди по вертикални земни брегове (с по-

рохка и мека земя) на реки и други водоеми. Живее и ловува най-

често на ята, в покрайнините на богати на дребни летящи насекоми 

сладководни водоеми, като реки и блата. Храни се предимно с 

летящи насекоми, комари, мушици, водни кончета, които улавя 

много ловко по време на полет. 

 

 

Оценка на видовете птици, предмет на опазване, в ЗЗ „Варненско-Белославско 

езеро” BG0000191 

 

За целите на оценката по този компонент е въведена следната матрица за 

остойностяване на въздействията: Матрицата представя общовалидни категории с 

различни по сила и значение въздействия. Тя дава възможност да бъдат отбелязани 

конкретните видове върху които ще има въздействие, по обобщени критерии и 

степенуване на въздействието – първичен анализ.  

След като бъдат установени видовете върху, които ще бъде указано въздействие от 

реализирането на ИП, то те ще бъдат детайлно оценени по конкретни и остойностени 

количествено реални фактори и въздействия. Количественото остойностяване е 

съобразено със силата и продължителността на действие на факторите върху 

конкретния вид от засегнатата територия. Таблици от 23 до 34. 

Поради използването на две оценителни системи крайните цифрови стойности на 

степените на отрицателно въздействие се различават, като идеални стойности, но не и 

като категории въздействия, за които трябва да се предприемат или не смекчаващи и 

компенсиращи мерки или алтернативи. 

 

ТАБЛИЦА 18. МАТРИЦА ЗА ОЦЕНКА СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА 

ОПАЗВАНЕ В ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

Оценка Критерии 

0 Дейността не оказва отрицателно въздействие 

1 Дейността има много слабо отрицателно въздействие. 

2 Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия 
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Оценка Критерии 

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 бъде премахнато чрез 

смекчаващи/компенсиращи мерки. 

8 

Дейността може да предизвиква значителни, вторични, кумулативни, синергични 

отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез 

смекчаващи/компенсиращи мерки. 

9 

Дейността предизвиква значителни, средносрочни или дългосрочни/постоянни 

отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез 

смекчаващи/компенсиращи мерки. 

10 

Дейността предизвиква значително и постоянно/необратимо отрицателно 

въздействие. Въздействието не може да бъде премахнато чрез 

смекчаващи/компенсиращи мерки. 

 

При прилагането на горната матрица за оценка могат да бъдат диференцирани 

4 интервала: 

 

ТАБЛИЦА 19. ИНТЕРВАЛИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ СТЕПЕН НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ОЦЕНКА НА 

ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ В ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

Стойност Описание на поставената оценка 

0 Липсва въздействие 

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

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

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

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

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

алтернативи или прилагане на смекчаващи и компенсиращи мерки 
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ТАБЛИЦА 20. ПЪРВИЧЕН АНАЛИЗ НА ОЧАКВАНОТО ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ВИДОВЕ ПТИЦИ, 

ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ, ПО ЧЛ.6, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО 

РАЗНООБРАЗИЕ В „ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО” BG0000191 

№ Вид 

Данни от 

Стандартния 

формуляр – 

Цялостна оценка 

на популацията на 

вида (А; В; С) 
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въздействие, 
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1.  

Червеногуш 

гмуркач (Gavia 

stellata) 

Зимуване - С 

По време на 

прелет – А 

   А 0 

2.  

Черногуш 

гмуркач (Gavia 

arctica) 

Зимуване – В 

По време на 

прелет - В 

   А 0 

3.  

Ушат гмурец 

(Podiceps 

auritus) 

Зимуване – С    А 0 

4.  

Розов пеликан 

(Pelecanus 

onocrotalus) 

Зимуване – А 

По време на 

прелет - А 

 

836 – 

пролет 

4783 - 

есен 

 В 0 

5.  

Къдроглав 

пеликан 

(Pelecanus 

crispus) 

Зимуване – А 

По време на 

прелет - А 

 
2 - 

есен 
 В 0 

6.  

Малък 

корморан 

(Phalacrocorax 

pygmeus) 

Зимуване – А 

По време на 

прелет -А 

 
2 - 

пролет 
 В 0 

7.  

Голям воден 

бик (Botaurus 

stellaris) 

Местни популации 

– С 

По време на 

прелет – С 

Възпроизвеждащи 

се – С 

   А 0 

                                                           
2 Обозначения в колона „Не се очаква отрицателно въздействие, защото:”: 

А. Видът целогодишно или в отделен сезон не се среща в местообитанията, които са част от 

проучваната територия или в непосредствена близост. 

Б. Видът може да се среща в местообитанията, които са част от проучваната територия или в 

непосредствена близост, но това е нередовно, епизодично, случайно и/или фигурира в Стандартния 

формуляр за защитената зона с цялостна оценка „D”. 

В. Видът редовно само прелита над проучваната територия по време на миграции. 

Г. Видът е синантропен или нечувствителен към антропогенно въздействие, произлизащо от прилагането 

на плана. 

Д. Видът не е установен като гнездещ на проучваната територия, засегната от плана. 
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№ Вид 

Данни от 

Стандартния 

формуляр – 

Цялостна оценка 

на популацията на 
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8.  

Малък воден 

бик (Ixobrychus 

minutus) 

Възпроизвеждащи 

се – С 

По време на 

прелет - С 

1двойка 

Влажни 

зони 

(малки 

сладков

одни 

езера) 

  

Средно по 

степен 

въздействие, 

което е 

необходимо да 

се отчете в 

комбинация с 

други фактори и 

да се препоръчат 

мерки за 

намаляване или 

премахване на 

въздействията 

5 

9.  

Нощна чапла 

(Nycticorax 

nycticorax) 

Зимуване – С 

По време на 

прелет - С 

   А 0 

10.  

Гривеста 

чапла (Ardeola 

ralloides) 

Възпроизвеждащи 

се - С 
   А 0 

11.  

Малка бяла 

чапла (Egretta 

garzetta) 

По време на 

прелет – С 

Възпроизвеждащи 

се - С 

 
4 - 

есен 
 В 0 

12.  

Голяма бяла 

чапла (Egretta 

alba) 

Зимуване – В 

По време на 

прелет - В 

 

4 - 

пролет 

14 -

есен 

 В 0 

13.  

Червена чапла 

(Ardea 

purpurea) 

По време на 

прелет - С 
 

2 - 

есен 
 В 0 

14.  
Черен щъркел 

(Ciconia nigra) 

По време на 

прелет - С 
 

242 - 

есен 
 В 0 

15.  

Бял щъркел 

(Ciconia 

ciconia) 

Възпроизвеждащи 

се – A 

По време на 

прелет - A 

 

1082 – 

пролет 

5110 

есен 

 В 0 

16.  

Блестящ ибис 

(Plegadis 

falcinellus) 

По време на 

прелет - В 
   А 0 

17.  

Лопатарка 

(Platalea 

leucorodia) 

Зимуване – B 

По време на 

прелет - В 

 
29 - 

есен 
 В 0 

18.  

Поен лебед 

(Cygnus 

cygnus) 

Зимуване – B    А 0 



Доклад за оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ в м. „Малка чайка“ – Варна върху  

предмета и целите на опазване на ЗЗ„Варненско - Белославско езеро“ BG0000191 

108 /163 

№ Вид 

Данни от 

Стандартния 

формуляр – 

Цялостна оценка 

на популацията на 

вида (А; В; С) 
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19.  

Mалка 

белочела 

гъска (Anser 

erythropus) 

Зимуване – В    А 0 

20.  

Белоока 

потапница 

(Aythya 

nyroca) 

Зимуване – B 

По време на 

прелет - B 

   А 0 

21.  

Малък нирец 

(Mergus 

albellus) 

Зимуване – А    А 0 

22.  

Тръноопашата 

потапница 

(Oxyura 

leucocephala) 

Зимуване – С    А 0 

23.  

Червеногуша 

гъска (Branta 

ruficollis) 

Зимуване – С 

 
   А 0 

24.  

Червен ангъч 

(Tadorna 

ferruginea) 

Зимуване – A 

По време на 

прелет - A 

   А 0 

25.  

Орел рибар 

(Pandion 

haliaetus) 

По време на 

прелет - С 
 

1 - 

пролет 

3 - 

есен 

 В 0 

26.  
Осояд (Pernis 

apivorus) 

По време на 

прелет - С 
 

228 - 

есен 
 В 0 

27.  
Черна каня 

(Milvus migrans) 

По време на 

прелет - С 
 

1 - 

есен 
 В 0 

28.  

Тръстиков 

блатар (Circus 

aeruginosus) 

Зимуване – С 

По време на 

прелет – С 

Постоянна - С 

1двойка 

Влажни 

зони 

(малки 

сладков

одни 

езера) 

3 - 

пролет 

12 - 

есен 

 

Средно по 

степен 

въздействие, 

което е 

необходимо да 

се отчете в 

комбинация с 

други фактори и 

да се препоръчат 

мерки за 

намаляване или 

премахване на 

въздействията 

5 

29.  

Полски блатар 

(Circus 

cyaneus) 

Зимуване – С 

По време на 

прелет - С 

 

1 - 

пролет 

1 - 

есен 

 В 0 
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№ Вид 

Данни от 

Стандартния 

формуляр – 

Цялостна оценка 

на популацията на 
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30.  

Степен блатар 

(Circus 

macrourus) 

По време на 

прелет - С 
   А 0 

31.  

Ливаден 

блатар (Circus 

pygargus) 

По време на 

прелет - С 
   А 0 

32.  

Малък креслив 

орел (Aquila 

pomarina) 

По време на 

прелет -С 
 

385 - 

есен 
 В 0 

33.  

Малък орел 

(Hieraaetus 

pennatus) 

По време на 

прелет - С 
 

3 - 

пролет 

5 - 

есен 

 В 0 

34.  

Белоопашат 

мишелов 

(Buteo rufinus) 

Зимуване – С 

По време на 

прелет - С 

   А 0 

35.  

Вечерна 

ветрушка 

(Falco 

vespertinus) 

По време на 

прелет - С 
 

4 - 

пролет 
 В 0 

36.  

Малък сокол 

(Falco 

columbarius) 

Зимуване – С    А 0 

37.  
Сив жерав 

(Grus grus) 

Зимуване – А 

По време на 

прелет - А 

   А 0 

38.  

Средна 

пъструшка 

(Porzana 

parva) 

По време на 

прелет - B 
   А 0 

39.  

Kокилобегач 

(Himantopus 

himantopus) 

Зимуване – С 

По време на 

прелет – A 

Възпроизвеждащи 

се - A 

   А 0 

40.  

Саблеклюн 

(Recurvirostra 

avosetta) 

Възпроизвеждащи 

се - A 

По време на 

прелет - A 

   А 0 

41.  

Турилик 

(Burhinus 

oedicnemus) 

Възпроизвеждащи 

се - С 
   А 0 

42.  

Moрски 

дъждосвирец 

(Charadrius 

alexandrinus) 

По време на 

прелет – B 

Възпроизвеждащи 

се - B 

   А 0 



Доклад за оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ в м. „Малка чайка“ – Варна върху  

предмета и целите на опазване на ЗЗ„Варненско - Белославско езеро“ BG0000191 

110 /163 

№ Вид 

Данни от 

Стандартния 

формуляр – 
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43.  

Бойник 

(Philomachus 

pugnax) 

По време на 

прелет - С 
   А 0 

44.  

Малък горски 

водобегач 

(Tringa 

glareola) 

По време на 

прелет - В 
   А 0 

45.  

Tънкоклюн 

листоног 

(Phalaropus 

lobatus) 

Зимуване – В 

По време на 

прелет - В 

   А 0 

46.  

Малка 

черноглава 

чайка (Larus 

melanocephal

us) 

Зимуване – A 

По време на 

прелет - A 

   А 0 

47.  
Малка чайка 

(Larus minutus) 

Зимуване – С 

По време на 

прелет - С 

   А 0 

48.  

Гривеста 

рибарка 

(Sterna 

sandvicensis) 

По време на 

прелет - В 
   А 0 

49.  
Речна рибарка 

(Sterna hirundo) 

Възпроизвеждащи 

се - С  

По време на 

прелет - С 

   А 0 

50.  

Черна 

рибарка 

(Chlidonias 

niger) 

По време на 

прелет - С 
   А 0 

51.  

Земеродно 

рибарче 

(Alcedo atthis) 

Местна популация 

– С 

По време на 

прелет - С 

   А 0 

52.  

Синявица 

(Coracias 

garrulus) 

 

По време на 

прелет - С 

   А 0 

53.  

Сирийски 

пъстър кълвач 

(Dendrocopos 

syriacus) 

Зимуване – С 

По време на 

прелет - С 

   А 0 
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№ Вид 

Данни от 

Стандартния 

формуляр – 

Цялостна оценка 

на популацията на 
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54.  

Горска 

чучулига 

(Lullula 

arborea) 

Зимуване – С 

По време на 

прелет – С 

Местна популация 

– С 

 

   А 0 

55.  

Полска 

бъбрица 

(Anthus 

campestris) 

Възпроизвеждащи 

се - С  

 

По време на 

прелет - С 

   А 0 

56.  

Червеногърба 

сврачка (Lanius 

collurio) 

Възпроизвеждащи 

се - С  

По време на 

прелет - С 

1двойка 

Храстов

и 

съобще

ства 

2 - 

пролет 
 

Дейността има 

много слабо 

отрицателно 

въздействие. 

1 

57.  

Черночела 

сврачка (Lanius 

minor) 

Възпроизвеждащи 

се - С  

По време на 

прелет - С 

   А 0 

58.  

Червеногуша 

мухоловка 

(Ficedula 

parva) 

По време на 

прелет - A 
   А 0 

59.  

Беловрата 

мухоловка 

(Ficedula 

albicollis) 

По време на 

прелет – A 

 

   А 0 

Въздействие не се очаква/ очаква се за общо: 56 3 
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ТАБЛИЦА 21. ОЧАКВАНО ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ВИДОВЕ ПТИЦИ ПО ЧЛ.6, АЛ. 1, Т. 4 ОТ 

ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ВАРНЕНСКО-

БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО“ BG0000191 

№ Вид 

Данни от 

Стандартния 

формуляр – 

Цялостна оценка 

на популацията на 

вида (А; В; С) 

Постоянна, по 

време на 
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60.  

Малък гмурец 

(Tachybaptus 

ruficollis) 

Зимуване – А 

По време на 

прелет – А 

Възпроизвеждащи 

се - А 

1 – 

влажни 

зони 

(малки 

сладков

одни 

езера) 

 2 

Средно по 

степен 

въздействие, 

което е 

необходимо да 

се отчете в 

комбинация с 

други фактори и 

да се препоръчат 

мерки за 

намаляване или 

премахване на 

въздействията. 

5 

61.  

Голям гмурец 

(Podiceps 

cristatus) 

Зимуване – А 

По време на 

прелет – А 

 

  86 

Дейността има 

много слабо 

отрицателно 

въздействие. 

1 

62.  

Червеногуш 

гмурец 

(Podiceps 

grisegena) 

По време на 

прелет – B 

 

   А 0 

63.  

Черногуш 

гмурец 

(Podiceps 

nigricollis) 

Зимуване – А 

По време на 

прелет – А 

 

 311 358 

Дейността има 

много слабо 

отрицателно 

въздействие. 

1 

64.  

Голям 

корморан 

(Phalacrocorax 

carbo) 

Зимуване – A 

По време на 

прелет – A 

 
11 

7 
22 

Дейността има 

много слабо 

отрицателно 

въздействие. 

1 

                                                           
3 Обозначения в колона „Не се очаква отрицателно въздействие, защото:”: 

А. Видът целогодишно или в отделен сезон не се среща в местообитанията, които са част от 

проучваната територия или в непосредствена близост. 

Б. Видът може да се среща в местообитанията, които са част от проучваната територия или в 

непосредствена близост, но това е нередовно, епизодично, случайно и/или фигурира в Стандартния 

формуляр за защитената зона с цялостна оценка „D”. 

В. Видът редовно само прелита над проучваната територия по време на миграции. 

Г. Видът е синантропен или нечувствителен към антропогенно въздействие, произлизащо от прилагането 

на плана. 

Д. Видът не е установен като гнездещ на проучваната територия, засегната от плана. 
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№ Вид 

Данни от 

Стандартния 

формуляр – 

Цялостна оценка 

на популацията на 

вида (А; В; С) 
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65.  

Сива чапла 

(Ardea 

cinerea) 

Зимуване – С 

По време на 

прелет – С 

1 – 

влажни 

зони 

(малки 

сладков

одни 

езера) 

42 

155 
 

Средно по 

степен 

въздействие, 

което е 

необходимо да 

се отчете в 

комбинация с 

други фактори и 

да се препоръчат 

мерки за 

намаляване или 

премахване 

4 

66.  
Ням лебед 

(Cygnus olor) 

Зимуване – В 

По време на 

прелет – В 

1 – 

влажни 

зони 

(малки 

сладков

одни 

езера) 

40 - 

есен 
 

Средно по 

степен 

въздействие, 

което е 

необходимо да 

се отчете в 

комбинация с 

други фактори и 

да се препоръчат 

мерки за 

намаляване или 

премахване 

4 

67.  
Посевна гъска 

(Anser fabalis) 

Зимуване – В 

По време на 

прелет – В 

   А 0 

68.  

Голяма 

белочела 

гъска (Anser 

albifrons) 

Зимуване – B 

По време на 

прелет – С 

   А 0 

69.  
Сива гъска 

(Anser anser) 
Зимуване – B    А 0 

70.  

Бял ангъч 

(Tadorna 

tadorna) 

Зимуване – С 

По време на 

прелет – С 

Възпроизвеждащи 

се - С 

   А 0 

71.  
Фиш (Anas 

penelope) 

Зимуване – A 

По време на 

прелет – A 

   А 0 

72.  
Сива патица 

(Anas strepera) 

Зимуване – С 

По време на 

прелет – С 

Възпроизвеждащи 

се - С 

 
2 - 

есен 
 В 0 
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№ Вид 

Данни от 

Стандартния 

формуляр – 

Цялостна оценка 

на популацията на 

вида (А; В; С) 
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73.  
Зимно бърне 

(Anas crecca) 

Зимуване – A 

По време на 

прелет – A 

   В 0 

74.  

Зеленоглава 

патица (Anas 

platyrhynchos) 

Зимуване – A 

По време на 

прелет – A 

Местна популация 

– A 

3 – 

влажни 

зони 

(малки 

сладков

одни 

езера) 

4 - 

есен 
63 

Средно по 

степен 

въздействие, 

което е 

необходимо да 

се отчете в 

комбинация с 

други фактори и 

да се препоръчат 

мерки за 

намаляване или 

премахване 

5 

75.  

Шилоопашата 

патица (Anas 

acuta) 

Зимуване – A 

По време на 

прелет – A 

 

   А 0 

76.  

Лятно бърне 

(Anas 

querquedula) 

По време на 

прелет – B 
 

18 - 

есен 
 В 0 

77.  
Клопач (Anas 

clypeata) 

Зимуване – A 

По време на 

прелет – A 

 

   А 0 

78.  

Червеноклюна 

потапница 

(Netta rufina) 

Зимуване – А 

По време на 

прелет – А 

   А 0 

79.  

Кафявоглава 

потапница 

(Aythya ferina) 

Зимуване – А 

По време на 

прелет – А 

Възпроизвеждащи 

се - А 

   А 0 

80.  

Kачулата 

потапница 

(Aythya 

fuligula) 

Зимуване – А 

По време на 

прелет – А 

 

   А 0 

81.  

Среден нирец 

(Mergus 

serrator) 

Зимуване – А 

По време на 

прелет – А 

 

   А 0 

82.  

Голям нирец 

(Mergus 

merganser) 

Зимуване – А    А 0 
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№ Вид 

Данни от 

Стандартния 

формуляр – 

Цялостна оценка 

на популацията на 

вида (А; В; С) 
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83.  
Малък ястреб 

(Accipiter nisus) 

Зимуване – С 

По време на 

прелет – С 

 

12 - 

пролет 

42 – 

есен 

 В 0 

84.  

Обикновен 

мишелов 

(Buteo buteo) 

Зимуване – С 

По време на 

прелет – С 

 

732 - 

пролет 

762 - 

есен 

 В 0 

85.  

Черношипа 

ветрушка 

(Керкенез) 

(Falco 

tinnunculus) 

Местна популация 

- С 

По време на 

прелет – С 

 
8 - 

пролет 
 В 0 

86.  

Сoкол орко 

(Falco 

subbuteo) 

По време на 

прелет – С 
 

6 - 

пролет 

24 - 

есен 

 В 0 

87.  

Вoден 

дърдавец 

(Rallus 

aquaticus) 

Зимуване – С 

По време на 

прелет – С 

Местна популация 

- С 

   А 0 

88.  

Зеленоножка 

(Gallinula 

chloropus) 

Зимуване – A 

По време на 

прелет – A 

Местна популация 

- A 

   А 0 

89.  
Лиска (Fulica 

atra) 

Зимуване – А 

По време на 

прелет – А 

Местна популация 

- А 

2 – 

влажни 

зони 

(малки 

сладков

одни 

езера) 

110 - 

есен 
1981 

Слабо 

въздействие, 

което може да 

бъде избегнато 

без прилагане на 

специални 

мерки, освен 

спазване на най-

добрите практики 

при строеж и 

експлоатация 

3 

90.  

Стридояд 

(Haematopus 

ostralegus) 

По време на 

прелет – В 
 

3 - 

есен 
 В 0 
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№ Вид 

Данни от 

Стандартния 

формуляр – 

Цялостна оценка 

на популацията на 

вида (А; В; С) 
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време на 
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91.  

Речен 

дъждосвирец 

(Charadrius 

dubius) 

Зимуване – С 

По време на 

прелет – С 

1 – 

влажни 

зони 

(малки 

сладков

одни 

езера) 

2 – 

есен1 
 

Слабо 

въздействие, 

което може да 

бъде избегнато 

без прилагане на 

специални 

мерки, освен 

спазване на най-

добрите практики 

при строеж и 

експлоатация 

3 

92.  

Сребриста 

булка (Pluvialis 

squatarola) 

Зимуване – С 

По време на 

прелет – С 

   А 0 

93.  

Обикновена 

калугерица 

(Vanellus 

vanellus) 

Зимуване – В 

По време на 

прелет – В 

Възпроизвеждащи 

се - В 

   А 0 

94.  

Малък 

брегобегач 

(Calidirs 

minuta) 

Зимуване – A 

По време на 

прелет – A 

   А 0 

95.  

Tъмногръд 

брегобегач 

(Caldris alpina) 

Зимуване – С 

По време на 

прелет – С 

   А 0 

96.  

Малка 

бекасина 

(Lymnocryptes 

minimus) 

По време на 

прелет – С 
   А 0 

97.  

Средна 

бекасина 

(Gallinago 

gallinago) 

Зимуване – А 

По време на 

прелет – А 

 
1 -

есен 
 В 0 

98.  

Черноопашат 

крайбрежен 

бекас (Limosa 

limosa) 

По време на 

прелет – A 
   А 0 

99.  

Голям свирец 

(Numenius 

arquata) 

Зимуване – B 

По време на 

прелет – B 

   А 0 

100.  

Голям 

червеноног 

водобегач 

(Tringa 

erythropus) 

Зимуване – С 

По време на 

прелет – С 

   А 0 
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№ Вид 

Данни от 

Стандартния 

формуляр – 

Цялостна оценка 

на популацията на 

вида (А; В; С) 

Постоянна, по 

време на 

зимуване, прелет и 

размножаване Гн
е

зд
я
щ

и
 в
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е
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Не се очаква 

отрицателно 

въздействие, 

защото:3 

О
ч
а

к
в
а

 с
е

 

о
т
р

и
ц

а
т
е

л
н

о
 

в
ъ
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е

й
с

т
в
и
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101.  

Малък 

червеноног 

водобегач 

(Tringa totanus) 

Зимуване – С 

По време на 

прелет – С 

 
2 - 

есен 
 В 0 

102.  

Малък 

зеленоног 

водобегач 

(Tringa 

stagnatilis) 

Зимуване – С 

По време на 

прелет – С 

   А 0 

103.  

Голям 

зеленоног 

водобегач 

(Tringa 

nebularia) 

По време на 

прелет – С 
   А 0 

104.  

Голям горски 

водобегач 

(Tringa 

ochropus) 

Зимуване – A 

По време на 

прелет – A 

 
1 - 

есен 
 В 0 

105.  

Късокрил 

кюкавец (Actitis 

hypoleucos) 

Зимуване – A 

По време на 

прелет – A 

   А 0 

106.  

Речна чайка 

(Larus 

ridibundus) 

Зимуване – А 

По време на 

прелет – А 

  4 Г 0 

107.  

Чайка 

буревестница 

(Larus canus) 

Зимуване – A 

По време на 

прелет – A 

   А 0 

108.  

Сребриста 

чайка (Larus 

argentatus) 

Зимуване – B    А 0 

109.  

Белокрила 

рибарка 

(Chlidonias 

leucopterus) 

По време на 

прелет – C 
   А 0 

110.  

Жълтокрака 

или Каспийска 

чайка (Larus 

cachinnans) 

Зимуване – A 

По време на 

прелет – A 

 
6 - 

пролет 
 В 0 

111.  

Пчелояд 

(Merops 

apiaster) 

По време на 

прелет – С 

Възпроизвеждащи 

се - С 

 
252 

4324 
 В 0 

112.  

Брегова 

лястовица 

(Riparia riparia) 

Възпроизвеждащи 

се - C 
   А 0 

Въздействие не се очаква/ очаква се за общо: 44 9 



Доклад за оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ в м. „Малка чайка“ – Варна върху  

предмета и целите на опазване на ЗЗ„Варненско - Белославско езеро“ BG0000191 

118 /163 

 

Общо 12 вида птици ще бъдат повлияни от реализацията на ПУП-ПРЗ на 

територията на Защитена зона „Варненско-Белославско езеро“ с идентификационен 

код BG0000191. 

За да бъдат остойностени количествено, отрицателните въздействия върху 

засегнатите от ИП 12 вида птици и техните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ, 

ще приложим и следната стандартизирана матрица: 

 

ТАБЛИЦА 22. МАТРИЦА ЗА ДЕТАЙЛНА КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ В ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 

Защитена зона  

 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оценка 
Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнездене Хранене Термика Нощуване Хранене Нощуване 

Унищожаване (0.8 т)*         

Увреждане (0.5 т)**         

Влошаване (0.3 т)**         

Обезпокояване (0.1 т)**         

Фрагментация (0.1 т)         

Замърсяване (0.2 т)         

Биокоридори (0.8 т)   

Геогр. свързаност (0.8т.)   

Общо         

 

Разяснения към Матрица за детайлна количествена оценка на степента на 

отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона: 

* Когато се касае за видове от Червената книга, точките се удвояват. 

** Когато при увреждане, влошаване и обезпокояване се засяга между 10 % и 70 % 

от популацията на дадения вид в територията на ИП, точките се удвояват, а над 70 % – 

точките се утрояват. 

 

В най-лявата колона на таблицата са подредени категориите (видовете) 

отрицателно въздействие върху дадения вид. Особеностите на всяка една от тези 

категории са разгледани последователно: 

Унищожаване – отрицателно въздействие, което причинява нулев гнездови успех; 

причинява пълно унищожаване по различни начини на гнезда, яйца, на места за 

гнездене, миграция и зимуване; с 38% тежест от цялостното въздействие. 

 

Увреждане – отрицателно въздействие, което причинява съществено (над 50%) 

намаляване на гнездовия успех, прогонване на преобладаващата част от двойките, 

които са заели гнездова територия, или са направили гнезда, на малки пред излитане 
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и пр; съществено намаляване на възможностите за гнездене, хранене и нощуване; с 

23% тежест от цялостното въздействие. 

 

Влошаване – отрицателно въздействие, което причинява намаляване (под 50%) на 

гнездовия успех; прогонване на малка част от двойките, които са заели гнездова 

територия или са направили гнезда, на малки пред излитане и пр; незначително 

намаляване на възможностите за гнездене, хранене и нощуване; съществено 

нарушаване нормалната денонощна активност на птиците; с 14% тежест от 

цялостното въздействие. 

 

Обезпокояване – отрицателно въздействие, което не се отразява съществено на 

гнездовия успех, но нарушава нормалната денонощна активност на птиците; с 5% 

тежест от цялостното въздействие. 

 

Фрагментация – отрицателно въздействие, което причинява разкъсване, 

надробяване, насичане на местата за гнездене, миграция и зимуване; с 5% тежест от 

цялостното въздействие. 

 

Замърсяване – отрицателно въздействие от няколко вида: 

J Замърсяване с твърди битови отпадъци; 

J Замърсяване с промишлени отпадъци; 

J Замърсяване с нефтени продукти; 

J Замърсяване с химически препарати за торене, за борба с вредители и 

др. подобни; 

J Шумово замърсяване; 

J Светлинно замърсяване. 

В таблицата се нанася само степента, а характера на замърсяването се уточнява 

в текста към дадения вид; с 9°% тежест от цялостното въздействие. Тук се включва и 

зацапване, омазутяване на отделни птици. 

Категориите въздействие „Биокоридори" и „Географската свързаност" са включени 

в таблицата само като обща оценка. 

В следващата колона са включени трите фази от годишния цикъл на птиците. 

 

Размножителен период – разделен е на: 

J Гнезда и яйца – имат се предвид както новопостроени гнезда, така и такива 

с яйца в различен стадий на развитие; 

J Места за гнездене – естествените субстрати, на който са разположени 

гнездата – дървета, храсти, скали и скални комплекси, тръстикови масиви, 

пасища, ливади, пясъчни коси (тук не се включват, ел. стълбове, комини, 

покриви, кубета на църкви и др.). 

J Места за хранене – всякакви хранителни биотопи с естествен характер. 

 

 

 



Доклад за оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ в м. „Малка чайка“ – Варна върху  

предмета и целите на опазване на ЗЗ„Варненско - Белославско езеро“ BG0000191 

120 /163 

Миграция – разделена е на: 

J Места за термики – терени, над които се образуват възходящи въздушни 

потоци, които реещите се птици използват за набиране на височина по 

време на миграцията. Без тях тази група мигранти не може да достигне до 

местата за зимуване в Африка. 

J Места за нощуване – преобладаващата част от водолюбивите птици 

използват за нощуване естествени и изкуствени водоеми с голямо водно 

огледало, където се намират в безопасност. Мигриращите ята от 

обикновени щъркели и жерави използват открити пространства, 

отдалечени от пътища и селища – стърнища, угари, ливади, пасища. 

J Мигриращите грабливи птици нощуват в обширни горски комплекси. Към 

местата за нощуване следва да се прибавят и онези терени, които патици 

и гъски използват за убежища по време на линеенето (смяната на 

оперението, когато губят способността да летят и стават уязвими). 

J Мигриращите пойни птици използват за нощуване горски и тръстикови 

масиви, храсталаци. 

Зимуване – разделено на: 

J Места за хранене – ниви със зимни житни култури, люцерни, езера и блата, 

рибарници и рибовъдни стопанства, язовири и микроязовири, 

черноморския шелф. 

J Места за нощуване – езера и блата, язовири и микроязовири, рибарници и 

рибовъдни стопанства, черноморския шелф; заливни и лонгозни гори по 

Дунава, Тунджа, Марица и Черноморието, пясъчни коси по Дунава, 

Марица и др. 

В най-дясната колона е посочена обобщената степен на въздействие от 

съответната категория въздействие, която е сума от отделните оценки. В най-долната 

част на тази колона е посочена обобщената степен на въздействие от всички 

категории. Това е крайната оценка за степента на въздействие върху дадения вид: 

J от 0 до 1.0 – Липсва въздействие 

J от 1.1 до 5.0 – Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 

прилагане на специални мерки, освен спазване на най-добрите практики 

при строеж и експлоатация; 

J от 5.1 до 10,0 – Средно по степен въздействие, което е необходимо да се 

отчете в комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за 

намаляване или премахване; 

J от 10.1 до 15.0 – Значително въздействие, което е необходимо да бъде 

премахнато чрез избор на алтернативи или прилагане на смекчаващи и 

компенсиращи мерки 

 

Оценка на 12 вида птици и техните местообитания предмет на опазване в ЗЗ, които 

ще бъдат засегнати от реализирането на ИП. 
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*МАЛЪК ВОДЕН БИК (IXOBRYCHUS MINUTUS) 

Гнездещо-прелетен вид. Среща се почти в цялата страна, главно под 600 m н. в. и в 

някои планини (Стара планина, Средна гора, Лозенска планина). Зимуващи птици са 

регистрирани край Пловдив, Белославското езеро, с. Струмско, Благоевградско и с. 

Тюленово, Добричко. Сега гнездовото му разпространение обхваща главно 

Дунавското и Черноморското крайбрежие и по-рядко във вътрешността на страната. 

Най-висока концентрация на гнездови находища има в Дунавската равнина, 

Тракийската, Тунджанската и Бургаската низина и в Софийското поле. 

Обитава предимно сладководни водоеми в ниските части на страната. 

Предпочита обширни тръстикови масиви и храсти в сладководни блата и разливи и в 

долните течения на големите реки. В извън гнездовия сезон се среща и в нетипични за 

вида местообитания като пустеещи терени и окрайнини на гори в ниските части на 

планините. 

Снася 2–9 яйца, в обрасли водоеми, които мъти 16–21 дни. Има от 1–3 поколения 

годишно. Храни се с насекоми, паяци, мекотели ракообразни, рибки и дребни 

земноводни и ларвите им. 

 

Видът е включен в Червена книга на България с категория - застрашен вид ЕN 

В Стандартен Натура 2000 формуляр на защитената зона е регистриран с 10 

гнездящи двойки птици с цялостна оценка „С”. В Доклад за мониторингови проучвания, 

на територията в обхвата на плана е установено гнездене на една двойка от вида. 

Това представлява 10% от размножаващите се двойки на територията на цялата 

защитена зона. 

Планираните с ПУП-ПРЗ нови устройствени зони и дейности ще окажат средно по 

степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация с други фактори 

и да се препоръчат мерки за намаляване или премахване на въздействията. Поради 

тази причина и с цел избягване на трайно отрицателно въздействие е необходимо 

прилагането на специални мерки, описани в отделна таблица. С прилагането на 

мерките отрицателното въздействие върху вида ще са временни и с малка степен. 

 

ТАБЛИЦА 23. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПУП ВЪРХУ ВИДА *МАЛЪК ВОДЕН БИК (IXOBRYCHUS MINUTUS) 

Защитена зона 

„Варненско - 

Белославско езеро“ 

BG0000191 

*Малък воден бик 

(Ixobrychus minutus) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оценка 
Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнездене Хранене Термика Нощуване Хранене Нощуване 

Унищожаване (0.8 т)* 1,6       1,6 

Увреждане (0.5 т)**  1,5 1,5     3,0 

Влошаване (0.3 т)**         

Обезпокояване (0.1 т)**         

Фрагментация (0.1 т)  0,1 0,1     0,2 

Замърсяване (0.2 т)   0,2     0,2 

Биокоридори (0.8 т)  0.8 
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Защитена зона 

„Варненско - 

Белославско езеро“ 

BG0000191 

*Малък воден бик 

(Ixobrychus minutus) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оценка 
Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнездене Хранене Термика Нощуване Хранене Нощуване 

Геогр. свързаност (0.8т.)  0.8 

Общо 1,6 1,6 1,8     6,6 

 

*ТРЪСТИКОВ БЛАТАР (CIRCUS AERUGINOSUS) 

Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ. В миналото се е срещал често, но 

през втората половина на XX в. е все по-рядък. През периода 1950–1984 г. са 

установени общо 38 гнездови находища с 40–60 двойки (предимно по острови на р. 

Дунав, блата, езера и устия на реки по Черноморското крайбрежие и влажни зони в 

Софийското поле и в Горнотракийската низина), от които 16 сигурни с 27 гнездящи 

двойки. Сега през размножителния сезон е установен в около 150 десеткилометрови 

УТМ квадрата (от които 54 със сигурно гнездене), разположени в ниските части от 

територията на страната. Оценката на гнездовата популация показва известно 

увеличение през последните години. 

Обитава блата, езера и устия на реки с гъста растителност от тръстика и папур. По 

време на миграции и зимуване обитава различни естествени и изкуствени влажни 

зони в ниските части на страната. Преобладават единично гнездещите двойки, но са 

познати и малки гнездови колонии. Гнездото е трудно достъпно, разположено ниско 

сред гъста блатна растителност. Отглежда 4–5 малки, които излитат през юли. Видът е 

включен в Червена книга на България с категория – застрашен вид ЕN 

В Стандартен Натура 2000 формуляр на защитената зона е с цялостна оценка 

„С”. Не е регистрирана размножаваща се двойка. По време на прелет са 

регистрирани от 2 до 6 индивида, а по време на зимуване от 1 до 14 индивида за 

цялата територия на ЗЗ. Според същия формуляр от 1 до 2 двойки се срещат 

постоянно. В „Доклад за мониторингови проучвания“ вида е регистриран с една (1) 

размножаваща се двойка. Тази една двойка формира над 70 % от популацията на 

дадения вид в територията на ИП поради което точките в графи Увреждане (0.5 т)**, 

Влошаване (0.3 т)** и Обезпокояване (0.1 т)** се утрояват. 

Планираните с ПУП-ПРЗ нови устройствени зони и дейности ще окажат средно по 

степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация с други фактори 

и да се препоръчат мерки за намаляване или премахване на въздействията. Поради 

тази причина и с цел избягване на трайно отрицателно въздействие е необходимо 

прилагането на специални мерки, описани в отделна таблица. С прилагането на 

мерките отрицателното въздействие върху вида ще са временни и с малка степен. 



Доклад за оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ в м. „Малка чайка“ – Варна върху  

предмета и целите на опазване на ЗЗ„Варненско - Белославско езеро“ BG0000191 

123 /163 

 

ТАБЛИЦА 24. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПУП ВЪРХУ ВИДА *ТРЪСТИКОВ БЛАТАР (CIRCUS AERUGINOSUS) 

Защитена зона 

„Варненско - 

Белославско езеро“ 

BG0000191 

*Тръстиков блатар 

(Circus aeruginosus) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оценка 
Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнездене Хранене Термика Нощуване Хранене Нощуване 

Унищожаване (0.8 т)* 1,6 1,6      3,2 

Увреждане (0.5 т)**   1,5     1,5 

Влошаване (0.3 т)**         

Обезпокояване (0.1 т)**         

Фрагментация (0.1 т)   0,1  0,1   0,2 

Замърсяване (0.2 т)   0,2     0,2 

Биокоридори (0.8 т)  0.8 

Геогр. свързаност (0.8т.)  0.8 

Общо 1,6 1,6 1,8  0,1   6,7 

 

ЧЕРВЕНОГЪРБА СВРАЧКА (LANIUS COLLURIO) 

Това е най-широкоразпространеният вид сврачка в Европа като гнездовият му 

ареал обхваща почти цяла Европа, Турция, Кавказ, Северен Иран и Западен Сибир. 

Зимува в Южна и Югоизточна Африка. У нас е изключително изобилен в откритите 

пространства с храстова растителност и обработваемите земи. В България видът се 

среща само в размножителния период, като първите птици се появяват в началото на 

май и отлитат към Африка в края на август и началото на септември. 

Обитава открити пространства с разпръснати храсти и ниски дървета, които 

използва за укритие и гнездене, както и по време на лов. Предпочита терени със слаб 

наклон и особено южните склонове на хълмове и възвишения в близост до реки и 

езера/язовири. Един от най-широко разпространените видове птици в 

селскостопанските райони, който силно се влияе от използването на инсектициди и 

премахването на естествената растителност по периферията на обработваемите 

площи. 

Храни се с насекоми, основно бръмбари, но също и с други безгръбначни, малки 

бозайници, птици и влечуги. Използването на инсектициди и родентициди са една от 

основните причини за срива на европейската популация на вида и особено в Западна 

Европа, тъй като оказват силно въздействие върху намирането на храна и в 

последствие за гнездовия успех на червеногърбата сврачка. Възможно е и вторично 

отравяне, особено при хранене с отровени гризачи. 

В Стандартен Натура 2000 формуляр на защитената зона вида е регистриран с 

200 гнездящи двойки. В „Доклад за мониторингови проучвания“, вида е регистриран с 

една (1) размножаваща се двойка. Това е по-малко от един процент от 

размножаващите се двойки в ЗЗ. 
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Планираните с ПУП-ПРЗ нови устройствени зони и дейности няма да окажат 

съществено влияние върху вида, нито на местно нито на ниво зона. Очаква се 

отрицателното въздействие върху вида да е слабо по сила въздействие. Не се налага 

прилагането на специални мерки. 

 

ТАБЛИЦА 25. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПУП ВЪРХУ ВИДА ЧЕРВЕНОГЪРБА СВРАЧКА (LANIUS COLLURIO) 

Защитена зона 

„Варненско - 

Белославско езеро“ 

BG0000191 

Червеногърба сврачка 

(Lanius collurio) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оценка 
Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнездене Хранене Термика Нощуване Хранене Нощуване 

Унищожаване (0.8 т)* 0.8       0,8 

Увреждане (0.5 т)**  0.5      0,5 

Влошаване (0.3 т)**   0.3     0.3 

Обезпокояване (0.1 т)**  0,1      0,1 

Фрагментация (0.1 т)  0,1      0,1 

Замърсяване (0.2 т)   0,2     0,2 

Биокоридори (0.8 т)  0.8 

Геогр. свързаност (0.8т.)  0.8 

Общо 0.8 0.7 0.5     3.6 

 

*МАЛЪК ГМУРЕЦ (TACHYBAPTUS RUFICOLLIS) 

Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ. В миналото е повсеместно 

разпространен край блата, реки и вирове, макар и не много често мътещ с 50 

гнездови находища от Северозападна България, край р. Дунав, Черноморието, в 

района около София, поречията на Струма и Марица. Напоследък тя се оценява на 

3000–3500 или 800–1900 гнездящи двойки. Числеността на зимуващата в страната 

популация възлиза средно на 635 индивида с максимум 881 през 2000 г. Основните 

концентрации са в не замръзващите големи водоеми на Южна България – комплекс 

Марица-Изток, баластриери по р. Марица и Тунджа и Черноморското крайбрежие. 

Обитава сладководни рибовъдни стопанства, езера и микроязовири с открита 

водна повърхност и растителност. 

Гнезди в обраствания с папур с гъстота 30–40 стъбла/m2. Яйцата (средно 6) снася 

през втората и третата десетдневка на май и първата на юни. 

Видът е включен в Червена книга на България с категория - уязвим VU 

В Стандартен Натура 2000 формуляр на защитената зона вида е с цялостна 

оценка „А” и е регистриран с 240 броя индивиди, като няма информация за гнездящи 

двойки. В „Доклад за мониторингови проучвания“, вида е регистриран с една (1) 

размножаваща се двойка. Тази една двойка формира над 70 % от популацията на 

дадения вид в територията на ИП поради което точките в графи Увреждане (0.5 т)**, 

Влошаване (0.3 т)** и Обезпокояване (0.1 т)** се утрояват. 
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Планираните с ПУП-ПРЗ нови устройствени зони и дейности ще окажат средно по 

степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация с други фактори 

и да се препоръчат мерки за намаляване или премахване на въздействията. Поради 

тази причина и с цел избягване на трайно отрицателно въздействие е необходимо 

прилагането на специални мерки, описани в отделна таблица. С прилагането на 

мерките отрицателното въздействие върху вида ще са временни и с малка степен. 

 

ТАБЛИЦА 26. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПУП ВЪРХУ ВИДА *МАЛЪК ГМУРЕЦ (TACHYBAPTUS RUFICOLLIS) 

Защитена зона 

„Варненско - 

Белославско езеро“ 

BG0000191 

*Малък гмурец 

(Tachybaptus ruficollis) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оценка 
Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнездене Хранене Термика Нощуване Хранене Нощуване 

Унищожаване (0.8 т)* 1.6 1,6 1,6     4,8 

Увреждане (0.5 т)**         

Влошаване (0.3 т)**         

Обезпокояване (0.1 т)**         

Фрагментация (0.1 т)         

Замърсяване (0.2 т)         

Биокоридори (0.8 т)  0.8 

Геогр. свързаност (0.8т.)  0.8 

Общо 1,6 1,5 1,5     6,4 

 

*ГОЛЯМ ГМУРЕЦ (PODICEPS CRISTATUS) 

Гнездящо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. Зимната численост е 

многократно по-висока, особено в Черноморските влажни зони и не замръзващите 

водоеми на Южна България.  

Обитава сладководни водоеми, рибарници и микроязовири. Предпочита водоеми, 

пръстеновидно обрасли с широка, но не много гъста ивица от папур или тръстика; 

през зимата – големи сладководни езера, язовири, лагуни и плитки морски заливи. 

Видът е включен в Червена книга на България с категория - уязвим VU 

В Стандартен Натура 2000 формуляр на защитената зона вида е регистриран с 

938 зимуващи индивида и с до 22 мигриращи, с цялостна оценка (А). В „Доклад за 

мониторингови проучвания“ вида е регистриран с 86 зимуващи индивида. 

Планираните с ПУП-ПРЗ нови устройствени зони и дейности няма да окажат 

съществено влияние върху вида, нито на местно нито на ниво зона. Очаква се 

отрицателното въздействие върху вида да е слабо по сила въздействие. Не се налага 

прилагането на специални мерки. 
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ТАБЛИЦА 27. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПУП ВЪРХУ ВИДА *ГОЛЯМ ГМУРЕЦ (PODICEPS CRISTATUS) 

Защитена зона 

„Варненско - 

Белославско езеро“ 

BG0000191 

*Голям гмурец 

(Podiceps cristatus) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оценка 
Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнездене Хранене Термика Нощуване Хранене Нощуване 

Унищожаване (0.8 т)*         

Увреждане (0.5 т)**         

Влошаване (0.3 т)**         

Обезпокояване (0.1 т)**      0,1 0,1 0.2 

Фрагментация (0.1 т)         

Замърсяване (0.2 т)      0,2 0,2 0,4 

Биокоридори (0.8 т)  0.8 

Геогр. свързаност (0.8т.)  0.8 

Общо      0,3 0,3 2,2 

 

*ЧЕРНОГУШ ГМУРЕЦ (PODICEPS NIGRICOLLIS  

Рядко гнездещ, предимно преминаващ и зимуващ вид. В миналото е обитавал 

основно по-големите блата по поречието на р. Дунав и Бургаските езера. Сега 

единични двойки се размножават нередовно в резервата "Сребърна" и рибарниците 

"Калимок" при Тутракан.Обитава различни по големина сладководни водоеми, 

обрасли с тръстика и богата подводна растителност. При миграции и зимуване се 

среща на групи в разнообразни влажни зони, предимно по морски крайбрежия. 

Видът е включен в Червена книга на България с категория - критично застрашен CR. 

В Стандартен Натура 2000 формуляр на защитената зона вида е регистриран с 

760 зимуващи индивида и със 133 мигриращи, с цялостна оценка (А). В „Доклад за 

мониторингови проучвания“ вида е регистриран с 358 зимуващи и 311 мигриращи 

индивида. 

Планираните с ПУП-ПРЗ нови устройствени зони и дейности няма да окажат 

съществено влияние върху вида, нито на местно нито на ниво зона. Очаква се 

отрицателното въздействие върху вида да е слабо по сила въздействие. Не се налага 

прилагането на специални мерки. 
 

ТАБЛИЦА 28. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПУП ВЪРХУ ВИДА *ЧЕРНОГУШ ГМУРЕЦ (PODICEPS NIGRICOLLIS) 

Защитена зона 

„Варненско - 

Белославско езеро“ 

BG0000191 

* Черногуш гмурец 

(Podiceps nigricollis) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оценка 
Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнездене Хранене Термика Нощуване Хранене Нощуване 

Унищожаване (0.8 т)*         
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Защитена зона 

„Варненско - 

Белославско езеро“ 

BG0000191 

* Черногуш гмурец 

(Podiceps nigricollis) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оценка 
Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнездене Хранене Термика Нощуване Хранене Нощуване 

Увреждане (0.5 т)**         

Влошаване (0.3 т)**         

Обезпокояване (0.1 т)**     0,3 0,2 0,2 0.7 

Фрагментация (0.1 т)         

Замърсяване (0.2 т)     0,2 0,2 0,2 0,6 

Биокоридори (0.8 т)  0.8 

Геогр. свързаност (0.8т.)  0.8 

Общо     0,5 0,4 0,4 2,90 

 

ГОЛЯМ КОРМОРАН (PHALACROCORAX CARBO) 

Гнездящ, мигриращ и зимуващ вид. Гнезди често покрай р. Дунав и 

Черноморското крайбрежие. По рядко гнезди и около вътрешни водоеми богати на 

риба. Зимува по Черноморието и покрай незамръзнали големи реки. Обитава 

морски и речни крайбрежия и вътрешни водоеми, заливни гори и язовири до 100 м. 

надморска височина, по изключение до 500 м. надм. в. При миграции и зимуване се 

среща в разнообразни влажни зони. Мигрира на ята с V-образна форма. Видът е 

слабо чувствителен към антропогенни фактори. 

В Стандартен Натура 2000 формуляр на защитената зона вида е регистриран с 

1362 зимуващи индивида и с до 550 мигриращи, с цялостна оценка (А). В Доклад за 

мониторингови проучвания, вида е регистриран с 22 зимуващи индивида и 7 

мигриращи. 

Планираните с ПУП-ПРЗ нови устройствени зони и дейности няма да окажат 

съществено влияние върху вида, нито на местно нито на ниво зона. Очаква се 

отрицателното въздействие върху вида да е слабо по сила въздействие. Не се налага 

прилагането на специални мерки. 

 

ТАБЛИЦА 29. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПУП ВЪРХУ ВИДА ГОЛЯМ КОРМОРАН (PHALACROCORAX CARBO) 

Защитена зона 

„Варненско - 

Белославско езеро“ 

BG0000191 

Голям корморан 

(Phalacrocorax carbo) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оценка 
Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнездене Хранене Термика Нощуване Хранене Нощуване 

Унищожаване (0.8 т)*         

Увреждане (0.5 т)**         

Влошаване (0.3 т)**         



Доклад за оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ в м. „Малка чайка“ – Варна върху  

предмета и целите на опазване на ЗЗ„Варненско - Белославско езеро“ BG0000191 

128 /163 

Защитена зона 

„Варненско - 

Белославско езеро“ 

BG0000191 

Голям корморан 

(Phalacrocorax carbo) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оценка 
Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнездене Хранене Термика Нощуване Хранене Нощуване 

Обезпокояване (0.1 т)**     0,1 0.1 0.1 0.3 

Фрагментация (0.1 т)         

Замърсяване (0.2 т)     0,2 0,2 0,2 0,6 

Биокоридори (0.8 т)  0.8 

Геогр. свързаност (0.8т.)  0.8 

Общо     0,3 0.3 0.3 2,5 

 

*СИВА ЧАПЛА (ARDEA CINEREA) 

Гнездещо-прелетнен, преминаващ и зимуващ вид. Регистрирани са 86 гнездови 

находища със сигурно гнездене, предимно по Дунавското и Черноморското 

крайбрежие, Предбалкана и долините на по-големите реки. Сладководни езера и 

блата, заливни и дъбови гори, язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни 

стопанства. По време на миграции и зимуване се среща и в крайбрежни езера, 

както и в язовири, люцернови ниви, оризища, канали за напояване, главно в ниските 

части на страната. 

 

Видът е включен в Червена книга на България с категория - уязвим VU 

В Стандартен Натура 2000 формуляр на защитената зона вида е регистриран с 77 

зимуващи и 100 мигриращи индивида с цялостна оценка (С). Липсва информация за 

размножаващи се двойки. В Доклад за мониторингови проучвания, вида е 

регистриран с 42 мигриращи индивида по време на пролетната миграция и 155 

мигриращи индивида по време на есенната миграция, както и с една (1) 

размножаваща се двойка. Тази една двойка формира над 70 % от популацията на 

дадения вид в територията на ИП поради което точките в графи Увреждане (0.5 т)**, 

Влошаване (0.3 т)** и Обезпокояване (0.1 т)** се утрояват. 

Планираните с ПУП-ПРЗ нови устройствени зони и дейности ще окажат средно по 

степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация с други фактори 

и да се препоръчат мерки за намаляване или премахване на въздействията. Поради 

тази причина и с цел избягване на трайно отрицателно въздействие е необходимо 

прилагането на специални мерки, описани в отделна таблица. С прилагането на 

мерките отрицателното въздействие върху вида ще са временни и с малка степен. 
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ТАБЛИЦА 30. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПУП ВЪРХУ ВИДА *СИВА ЧАПЛА (ARDEA CINEREA) 

Защитена зона 

„Варненско - 

Белославско езеро“ 

BG0000191 

*Сива чапла (Ardea 

cinerea) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оценка 
Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнездене Хранене Термика Нощуване Хранене Нощуване 

Унищожаване (0.8 т)* 1,6 1,6      3,2 

Увреждане (0.5 т)**         

Влошаване (0.3 т)**   0,9     0,9 

Обезпокояване (0.1 т)**     0,3   0.3 

Фрагментация (0.1 т)         

Замърсяване (0.2 т)   0,2  0,2   0,4 

Биокоридори (0.8 т)  0.8 

Геогр. свързаност (0.8т.)  0.8 

Общо 1,6 1,6 1,1  0.5   6,4 

 

*НЯМ ЛЕБЕД (CYGNUS OLOR) 

Гнездящ, мигриращ и зимуващ вид. Гнезди по р. Дунав и Черноморието. 

Изолирани находища има във вътрешността на страната. Двойките у нас се оценяват 

на 12–36, което отбелязва ръст в сравнение с популацията към 1985 г. (5–20 двойки). 

Сигурно гнездене е установено в над 25 UTM (10 х 10 km) квадрата, но с ниска плътност 

– от една до няколко двойки във всяко находище. През зимата се среща основно по 

Черноморието, където през периода 1997–2001 г. са зимували от 193 до 4039 птици със 

средна численост 1377 индивида. Обитава постоянни сладководни, бракични или 

солени езера, блата и водоеми, крайбрежни сладководни, бракични или солени 

лагуни, шелфовата зона на Черноморието. 

Загнездва в средата на март. Гнезди на отделни двойки. Гнездото е върху плаващо 

островче или полегнала стара тръстика. Изградено е от водолюбива растителност; 

диаметър до 1,2–2 m, височина до 50 cm. Снася 4 (5) до 8 (9) яйца, мъти 36 (35–41) дни. 

Около 4 ½ месеца след излюпването малките вече летят. Половата зрялост настъпва 

на 3–4 години. Храни се с водни растения, семена и попадащи с тях дребни 

безгръбначни животни. През зимата се храни и в посеви. 

Видът е включен в Червена книга на България с категория - уязвим VU 

В Стандартен Натура 2000 формуляр на защитената зона вида е с цялостна 

оценка „В” и е регистриран с 29 броя зимуващи и 70 броя мигриращи индивиди, като 

няма информация за гнездящи двойки.  В „Доклад за мониторингови проучвания“, 

вида е регистриран с 40 броя мигриращи птици и една (1) размножаваща се двойка. 

Тази една двойка формира над 70 % от популацията на дадения вид в територията на 

ИП поради което точките в графи Увреждане (0.5 т)**, Влошаване (0.3 т)** и 

Обезпокояване (0.1 т)** се утрояват. 
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Планираните с ПУП-ПРЗ нови устройствени зони и дейности ще окажат средно по 

степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация с други фактори 

и да се препоръчат мерки за намаляване или премахване на въздействията. Поради 

тази причина и с цел избягване на трайно отрицателно въздействие е необходимо 

прилагането на специални мерки, описани в отделна таблица. С прилагането на 

мерките отрицателното въздействие върху вида ще са временни и с малка степен. 

 

ТАБЛИЦА 31. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПУП ВЪРХУ ВИДА *НЯМ ЛЕБЕД (CYGNUS OLOR) 

Защитена зона 

„Варненско - 

Белославско езеро“ 

BG0000191 

*Ням лебед (Cygnus 

olor) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оценка 
Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнездене Хранене Термика Нощуване Хранене Нощуване 

Унищожаване (0.8 т)* 1,6 1,6      3,2 

Увреждане (0.5 т)**         

Влошаване (0.3 т)**   0,9     0,9 

Обезпокояване (0.1 т)**   0.3  0,2   0.5 

Фрагментация (0.1 т)         

Замърсяване (0.2 т)   0,2  0,2   0,4 

Биокоридори (0.8 т)  0.8 

Геогр. свързаност (0.8т.)  0.8 

Общо 1,6 1.6 1,4  0,4   6,6 

 

ЗЕЛЕНОГЛАВА ПАТИЦА (ANAS PLATYRHYNCHOS) 

Гнездящ, постоянен, мигриращ и зимуващ вид. Зеленоглавата патица е най-

многобройният вид патица в България. Среща се основно в блатата и езерата край р. 

Дунав и Черноморското крайбрежие, както и по вътрешни водоеми из цялата страна, 

включително в градски паркове и градини. Зимува по водоемите в цяла България, като 

най-многобройна е по Северното Черноморие. 

Гнездото е на земята. Размножителният период започва още през зимата, когато 

се формират двойките и брачните игри. Снася 9 – 13 яйца, има едно поколение 

годишно през периода януари-август. 

Не мигрира на дълги разстояния. Придвижванията зависят от метеорологичните 

условия и наличието на не замръзнали водоеми. 

В Стандартен Натура 2000 формуляр на защитената зона вида е с цялостна 

оценка „А” и е регистриран с 1408 броя зимуващи, 1058 прелитащи и 5 постоянни 

индивиди, като няма информация за гнездящи двойки. В „Доклад за мониторингови 

проучвания“, вида е регистриран с 4 броя мигриращи птици, три (3) размножаваща 

се двойки и 63 зимуващи птици. 

Планираните с ПУП-ПРЗ нови устройствени зони и дейности ще окажат средно по 

степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация с други фактори 

и да се препоръчат мерки за намаляване или премахване на въздействията. Поради 



Доклад за оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ в м. „Малка чайка“ – Варна върху  

предмета и целите на опазване на ЗЗ„Варненско - Белославско езеро“ BG0000191 

131 /163 

тази причина и с цел избягване на трайно отрицателно въздействие е необходимо 

прилагането на специални мерки, описани в отделна таблица. С прилагането на 

мерките отрицателното въздействие върху вида ще са временни и с малка степен. 

 

ТАБЛИЦА 32. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПУП ВЪРХУ ВИДА ЗЕЛЕНОГЛАВА ПАТИЦА (ANAS PLATYRHYNCHOS) 

Защитена зона 

„Варненско - 

Белославско езеро“ 

BG0000191 

Зеленоглава патица 

(Anas platyrhynchos) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оценка 
Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнездене Хранене Термика Нощуване Хранене Нощуване 

Унищожаване (0.8 т)* 0,8 0,8 0,8   0,8  3,2 

Увреждане (0.5 т)**         

Влошаване (0.3 т)**         

Обезпокояване (0.1 т)**      0,1 0,1 0.2 

Фрагментация (0.1 т)         

Замърсяване (0.2 т)      0,2 0,2 0,4 

Биокоридори (0.8 т)  0.8 

Геогр. свързаност (0.8т.)  0.8 

Общо 0,8 0,8 0.8   1,1 0,3 5,4 

 

ЛИСКА (FULICA ATRA) 

Лиската е широко разпространен в Европа и Азия вид. Тя обитава сладководни и 

полусолени басейни, където има достатъчно крайбрежна растителност, 

предоставяща укрития и място за гнездене. Там тя се среща през размножителния 

период, докато през зимата се събира на големи ята в морето, близо до бреговете, в 

езера и язовири. Лиската се среща целогодишно в България. В южните части на 

страната тя е постоянен вид, докато тези от северна България отлитат в края на лятото. 

Лиските си търсят храната във водните басейни където живеят. Може да се гмуркат до 

2 м под водата с отскок от повърхността. Ядат главно водни растения, водорасли, 

насекоми и ларви на насекоми. 

В Стандартен Натура 2000 формуляр на защитената зона вида е регистриран с 

8461 зимуващи и 4115 мигриращи индивида с цялостна оценка (А). Липсва 

информация за броя на гнездящите двойки в защитената зона. В „Доклад за 

мониторингови проучвания“, вида е регистриран с 2 размножаващи се двойки, 110 

мигриращи индивида по време на есенната миграция и 1981 зимуващи индивида. 

Планираните с ПУП-ПРЗ нови устройствени зони и дейности няма да окажат 

съществено влияние върху вида, нито на местно нито на ниво зона. Очаква се 

отрицателното въздействие върху вида да е слабо по сила въздействие. Не се налага 

прилагането на специални мерки. 
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ТАБЛИЦА 33. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПУП ВЪРХУ ВИДА ЛИСКА (FULICA ATRA) 

Защитена зона 

„Варненско - 

Белославско езеро“ 

BG0000191 

 

Лиска (Fulica atra) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оценка 
Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнездене Хранене Термика Нощуване Хранене Нощуване 

Унищожаване (0.8 т)* 0,8       0,8 

Увреждане (0.5 т)**         

Влошаване (0.3 т)**  0,6      0,6 

Обезпокояване (0.1 т)**     0,1 0,2 0,2 0.5 

Фрагментация (0.1 т)         

Замърсяване (0.2 т)         

Биокоридори (0.8 т)  0.8 

Геогр. свързаност (0.8т.)  0.8 

Общо 0,8 0,6   0,1 0,2 0,2 3,5 

 

*РЕЧЕН ДЪЖДОСВИРЕЦ (CHARADRIUS DUBIUS) 

Гнездящо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. Среща се край водоеми в 

ниските части на страната. По Черноморието гнезди по всички плажове, в близост до 

сладка вода с численост 100–130 двойки. Обитава реки, потоци, постоянни 

сладководни езера, блата и водоеми, чакълести брегове, пясъчни коси, острови, дюни, 

градски райони, райони за съхраняване на отпадъчни води, хвостохранилища, 

канали, дренажни канали и др. Храни се с твърдокрили насекоми и ларвите им, 

ларви на ручейници, червеи, дребни миди и семена и др. 

 

Видът е включен в Червена книга на България с категория - уязвим VU. 

В Стандартен Натура 2000 формуляр на защитената зона вида е с цялостна 

оценка „С” и е регистриран със 7 мигриращи индивида, като няма информация за 

гнездящи двойки и зимуващи птици. В „Доклад за мониторингови проучвания“, вида е 

регистриран с 2 броя мигриращи птици и 1 размножаваща се двойка. Тази една 

двойка формира над 70 % от популацията на дадения вид в територията на ИП поради 

което точките в графи Увреждане (0.5 т)**, Влошаване (0.3 т)** и Обезпокояване (0.1 т)** 

се утрояват. 

Планираните с ПУП-ПРЗ нови устройствени зони и дейности няма да окажат 

съществено влияние върху вида, нито на местно нито на ниво зона. Очаква се 

отрицателното въздействие върху вида да е слабо по сила въздействие. Не се налага 

прилагането на специални мерки. 
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ТАБЛИЦА 34. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПУП ВЪРХУ ВИДА *РЕЧЕН ДЪЖДОСВИРЕЦ (CHARADRIUS DUBIUS) 

Защитена зона 

„Варненско - 

Белославско езеро“ 

BG0000191 

*Речен дъждосвирец 

(Charadrius dubius) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оценка 
Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнездене Хранене Термика Нощуване Хранене Нощуване 

Унищожаване (0.8 т)* 1,6       1,6 

Увреждане (0.5 т)**         

Влошаване (0.3 т)**  0,6      0,6 

Обезпокояване (0.1 т)**   0,3     0.3 

Фрагментация (0.1 т)   0,1     0,1 

Замърсяване (0.2 т)  0,2 0,2     0,4 

Биокоридори (0.8 т)  0.8 

Геогр. свързаност (0.8т.)  0.8 

Общо 1,6 0,8 0.6     4,6 

 

Изчислените стойности на очаквано отрицателно въздействие върху видовете 

птици, предмет на опазване в защитената зона, е обобщено в следващата таблица. 

 

ТАБЛИЦА 35. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПУП ВЪРХУ ВИДОВЕ ПТИЦИ, ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ В ЗЗ – ОБОБЩЕНИ 

ДАННИ 

№ Вид 

Видът е 

включен в 

Червена 

книга на 

България 

(Да/Не) 

Стойност 

на 

въздействи

е според 

първичния 

анализ 

Стойност 

на 

въздействи

е според 

количестве

ния анализ 

Въздействието ще 

бъде избегнато или 

минимизирано чрез 

1.  
Малък воден бик 

(Ixobrychus minutus) 
Да 5 6,6 

Прилагане на 

мерки 

2.  
Тръстиков блатар (Circus 

aeruginosus) 
Да 5 6,7 

Прилагане на 

мерки 

3.  
Червеногърба сврачка 

(Lanius collurio) 
Не 1 3,6 

Без прилагане на 

специални мерки 

4.  
Малък гмурец 

(Tachybaptus ruficollis) 
Да 5 6,4 

Прилагане на 

мерки 

5.  
Голям гмурец (Podiceps 

cristatus) 
Да 1 2,2 

Без прилагане на 

специални мерки 

6.  
Черногуш гмурец 

(Podiceps nigricollis) 
Да 1 2,9 

Без прилагане на 

специални мерки 

7.  
Голям корморан 

(Phalacrocorax carbo) 
Не 1 2,5 

Без прилагане на 

специални мерки 

8.  
Сива чапла (Ardea 

cinerea) 
Да 4 6,4 

Прилагане на 

мерки 
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№ Вид 

Видът е 

включен в 

Червена 

книга на 

България 

(Да/Не) 

Стойност 

на 

въздействи

е според 

първичния 

анализ 

Стойност 

на 

въздействи

е според 

количестве

ния анализ 

Въздействието ще 

бъде избегнато или 

минимизирано чрез 

9.  Ням лебед (Cygnus olor) Да 4 6,6 
Прилагане на 

мерки 

10.  
Зеленоглава патица 

(Anas platyrhynchos) 
Не 5 5,4 

Прилагане на 

мерки 

11.  Лиска (Fulica atra) Не 3 3,5 
Без прилагане на 

специални мерки 

12.  
Речен дъждосвирец 

(Charadrius dubius) 
Да 3 4,6 

Без прилагане на 

специални мерки 

 

 

ТАБЛИЦА 36. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА БРОЯ НА ПОВЛИЯНИТЕ ВИДОВЕ ПТИЦИ – ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ В 

ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

Категория отрицателно 

въздействие 

Брой видове предмет на опазване в 

ЗЗ „Варненско-Белославско езеро“ с 

идентификационен код BG0000191 

% от общия брой 

видове 

Няма въздействие 100 89,2 

Слабо въздействие 6 5,4 

Средно въздействие 6 5,4 

Значително въздействие 0 - 

Общо 112 100.00% 

 

12 броя или 11 % от общия брой видове птици предмет на опазване в ЗЗ 

„Варненско-Белославско езеро“ с идентификационен код BG0000191 ще бъдат 

засегнати.  

Оценката показва, че: 

J Въздействието върху 6 вида, или 5,4% ще е с категория „Слабо въздействие“ 

и не е необходимо прилагане на специални мерки, освен спазване на 

най-добрите практики при строеж и експлоатация. При оценката е взето 

предвид, че три от тези видове са включени и в Червена книга на България, 

но изчисленията показват, че влиянието което ще понесат е достатъчно 

слабо за да се предприемат мерки. 

J Въздействието върху 6 вида, или 5,4% ще е с категория „Средно 

въздействие“. При оценката е взето предвид, че три от тези видове са 

включени в Червена книга на България, което до голяма степен е 

определящо и за категорията въздействие което ще понесат. За тези шест 

вида е са набелязани мерки за намаляване или на въздействието (Виж 

Таблица 39). 

 



Доклад за оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ в м. „Малка чайка“ – Варна върху  

предмета и целите на опазване на ЗЗ„Варненско - Белославско езеро“ BG0000191 

135 /163 

 

5.4 Описание и анализ на въздействието от прилагане на ПУП-ПРЗ върху 

целите на опазване на защитената зона 

За да се одобри приемането на плана той трябва да е съвместим с две цели на 

опазване на защитената зона. 

Оценката в тази точка е направена по отделно за всяка конкретна цел на 

опазване, като е използвана матрица за остойностяване на въздействието, която е 

представена по-долу в следващата таблица. 

 

ТАБЛИЦА 37. МАТРИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЯТА 

Стойност Определяне на влиянието 

+3 
Силно положителна степен – може да се свърже с дълготраен или постоянен 

положителен ефект, значима по размер територия на влияние и др. 

+2 
Значителна положителна степен – забележимо и ясно изразено въздействие 

върху съществена по размери площ и с продължителен период на проява 

+1 
Слаба положителна степен – малка площ, или краткотраен ефект, или малка 

значимост 

0 
Без ефект или въздействие, проявяващо се в малки количества на малка площ, 

пренебрежимо влияние или много кратък период на действие с пълна 

обратимост 

-1 

Слабо отрицателно въздействие – малка площ, лесна обратимост, кратък срок 

на влияние и др., може да изисква някакви мерки за намаляване на влиянието. 

В определени случаи не се налага прилагане на мерки за намаляване на 

въздействието – при краткотрайни въздействия с малки количествени 

показатели 

-2 
Изразено отрицателно влияние – нежелателен ефект, на значима площ, 

продължително влияние. Задължително изисква смекчаващи мерки, които 

могат да го предотвратят или намалят  

-3 

Силно отрицателно влияние – постоянно, необратимо влияние с висока 

интензивност, което засяга важни компоненти на околната среда. 

Смекчаването не е възможно. 

Води до отхвърляне на конкретната част от инвестиционното предложение, като 

недопустима. Ако такова разделяне е неприложимо, то се отхвърля цялото 

инвестиционно предложение 

+/- 

Двупосочен ефект – за влияния, при които е възможен и положителен и 

отрицателен ефект. Проявата може да има разнопосочна оценка времево 

и/или пространствено. Възможно е проявата на въздействието върху оценяван 

компонент да зависи от външни фактори. 

? 

Влияние с неизвестен или условен характер (когато съществуват условия при 

които влиянието може да възникне или да бъде с различна сила) 

За въздействията, оценени с тази условна степен е необходимо допълнителна 

обосновка.  

 
Забележка: 

 Допустими влияния, са тези, получили обща оценка (+3), (+2), (+1), (0) и (-1). 

 Влияния, оценени с обща оценка (-2) са допустими само при приемане и 

изпълнение на мерки за предотвратяване или смекчаване на влиянието. 
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 Влияния, получили оценка (-3) не подлежат на предотвратяване и смекчаване, те се 

считат за недопустими. Водят до отхвърляне конкретната дейност/част от 

инвестиционното предложение. 

 За въздействията, оценени с тази променлива степен е необходимо допълнителна 

обосновка. 

 Ако е възможно, да се предвидят мерки за намаляване на отрицателните и 

увеличаване на положителните проявления на въздействието! Влияния, оценени с   

(+/-) са допустими, но следва да бъдат заложени в плана за мониторинг на 

производството и периодично да се следи за тяхното появяване и стойност. 

 Влияния с оценка (?) са допустими, тъй като не може да се посочат категорични 

мотиви за положителна, нулева или отрицателна оценка. 

 

За защитената зона са дефинирани две цели на опазване, както са представени 

в заповедта за обявяване Заповед № РД-128 от 10.02.2012 г. (ДВ бр. 22/2012 г.). 

Прилагането на ПУП-ПРЗ ще създаде условия за изработване на проекти и 

формулиране на ИП за територията, които включват застрояване, изграждане на 

улична мрежа и други съоръжения, които са необходими в урбанизирана среда. 

Създава се предпоставка за унищожаване, увреждане, обезпокояване и замърсяване 

на места за гнездене, миграция и зимуване на неголям брой (12 вида или 11%) видове 

птици и местообитанията им опазвани в зоната. Предвид оценените налични данни за 

видовете и в следствие теренни проучвания, включително пълно проучване на 

мигриращите и зимуващи видове в границите на ПУП-ПРЗ, въздействието се оценява 

като „Изразено отрицателно влияние“ – нежелателен ефект, на значима площ, 

продължително влияние. Задължително изисква смекчаващи мерки, които могат да го 

предотвратят или намалят. 

Прилагането на ПУП-ПРЗ задава и изграждане/запазване на водна площ с 

територия 6 декара, което затвърждава тенденцията (предвид вторичната им поява) за 

заселване на водолюбиви, не чувствителни към човешко присъствие видове предмет 

на опазване в зоната. Това е положително въздействие със „Слаба положителна 

степен“ поради малката си площ, но пък ефекта ще е дълготраен. 

Установени са отрицателни въздействия за 12 вида птици. За 6 от видовете е 

необходимо прилагане на смекчаващи мерки и такива са предложени. С 

прилагането им всички описани отрицателни въздействия се намаляват или 

премахват. 

 

ТАБЛИЦА 38. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА „ВАРНЕНСКО-

БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО“ С КОД BG0000191 

Цел на опазване Влияние Оценка 

Опазване и поддържане 

на местообитанията на 

видове птици, предмет на 

опазване в защитената 

зона, за постигане на 

тяхното благоприятно 

природозащитно 

състояние; 

Територията на плана е предимно урбанизирана и е 

повлияна в различна степен от съществуващи 

рекреационни ползвания, нерегламентирани 

ползвания в границите и от близко разположени 

селищни образувания. 

Пасищата в обхвата на ПУП-ПРЗ са оценени като с 

ниска пригодност и ниска естественост. 

Не се наблюдават типични, ясно изразени типове 

местообитания на птици, предмет на опазване, с 

изключение конкретна площ от около 31.4 дка  в 

-1 
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Цел на опазване Влияние Оценка 

проектен УПИ ІІІ на кв. 3 (вторично, антропогенно 

формирана влажна зона), за която територия са 

предложени мерки. Мярката е приета и отразена в 

ПУП-ПРЗ. 

Предвидените планове се очаква да окажат 

незначително отрицателно влияние върху 

местообитания на видове птици, предмет на 

опазване. 

Възстановяване на 

местообитания на видове 

птици, предмет на 

опазване в защитената 

зона, за които е 

необходимо подобряване 

на природозащитното им 

състояние. 

Предвижда се възстановяване на местообитания. 

Предвижда се създаване на паркова територия с 

множество дървесни видове и създаването на водна 

площ с водно огледало и естествена блатна 

растителност. 

+1 

 

 

Съвместимост на ПУП-ПРЗ с целите на опазване на защитената зона 

 

Предвижданията на плана не трябва да влизат в конфликт със разпоредбите на 

Заповед № РД-128 от 10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за 

обявяване на защитена зона „Варненско-Белославско езеро“ с код BG0000191. 

Влиянието се оценява с „0“ и допълнително са набелязани мерки за 

предотвратяване на нежелани отрицателни въздействия, което ще гарантира по-

добра устойчивост на природните екосистеми. 

ПУП – ПРЗ е съвместим с целите на опазване в защитената зона. 

 

 

5.5 Описание и анализ на въздействието на ПУП-ПРЗ 

върху целостта на защитената зона с оглед на 

нейната структура, функции и природозащитни цели 

 

Територията не се характеризира с висока природна стойност. Тя е повлияна от 

близкоразположени антропогенни структури и настоящо регламентирано и 

нерегламентирано ползване. 

Защитената зона е описана подробно като видове територии, в тази точка за 

яснота е представена диаграма на структурата. 

 

С настоящия ПУП-ПРЗ се планират устройствени показатели и предназначения, 

които създават предпоставки за увеличаване дела на убранизираните територии в 

границите на ЗЗ. Това увеличаване е за сметка на земеделски земи – ниви и пасища и 

други земеделски територии. 

Настоящата оценка обхваща единствено разглежданият ПУП-ПРЗ, но на 

диаграмата по-долу (фигура 13) е представено увеличението на урбанизираните 
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територии с отчитане на проучените други ИП и ПП на територията на защитената 

зона, като към делът, включен в ПУП-ПРЗ са добавени и 117 дка допълнителни 

урбанизирани територии, включително тези по Решение ВА-38/ЕО/2019 г., касаещо 

„Изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) на 12 имота в кв. 6 и улична регулация от о.т. 117 до о.т. 129, по 

плана на местност „Малка чайка“, район „Аспарухово“, гр. Варна 

 

ФИГУРА 12. СТРУКТУРА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА ПО ВИД ТЕРИТОРИИ 

 

ФИГУРА 13. ПРОМЯНА В СЪОТНОШЕНИЕТО НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ГРАНИЦАТА НА ЗЗ СЛЕД 

ПРИЛАГАНЕ НА ПУП-ПРЗ 
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Издадено е Решение ВА-38/ЕО/2019 г., касаещо „Изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на 12 имота 

в кв. 6 и улична регулация от о.т. 117 до о.т. 129, по плана на местност „Малка чайка“, 

район „Аспарухово“, гр. Варна – 12 имота с предназначение по кадастър „нива“ и 

„овощна градина“ се устройват като урбанизирани територии. Обща площ 29,745 

дка.“, с което компетентния орган РИОСВ – Варна постановява да не се извършва ЕО и 

постановява, че ПУП-ПРЗ няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху предмета и целите на опазване в ЗЗ „Варненско-Белославско 

езеро“. РИОСВ – Варна посочва като мотиви в Решението (т. 6.4.4), че: „реализацията 

на ПУП-ПРЗ съвместно с реализацията на подобни планове, програми и проекти и 

инвестиционни предложения в района не е предпоставка за кумулативно въздействие 

върху реещи се и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през 

района. 

В т. 10 от същия административен акт РИОСВ – Варна постановява: 

„До момента на настоящата процедура по преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО в район „Аспарухово“ – общ. Варна и неговото землище, в което 

попада настоящия проект, има други инвестиционни предложения (ИП) и планове на 

различен етап на инвестиционния процес: заявени, одобрени и в процедура на 

одобряване. 

Предвижданията на плана не предполагат кумулативно въздействие с отрицателен 

ефект върху околната среда и в съчетание с други ИП и планове.“ 

Началото (през 2018 г.) на процедурата за одобряване на настоящия ПУП-ПРЗ 

предхожда издаването на цитирания административен акт и той е бил взет под 

внимание. 

 

След направените констатации е спорно включването на тази оценка в настоящия 

доклад, но отчитайки възможно най-утежнените въздействия върху защитената зона, 

целите и на опазване и опазването на птиците и техните популации, тава е направено. 

 

Анализът показва числено увеличение на урбанизираните територии с 0.38 % от 

площта за последните 10 години, което е максимална стойност с хипотезата, че никое 

от ИП и ПП не е включено в баланса при последната актуализация на Стандартният 

формуляр на ЗЗ през 2015 г. и че всички са били осъществени. 

 

Новите урбанизирани територии – за спорт и рекреация, за обществено 

обслужване и за инженерна инфраструктура ще представляват промяна в 

структурата на защитената зона с 0,13 % от площта и. Това са земеделските земи, 

които по плана се предвиждат за урбанизирани. 

 

Оценявания ПУП-ПРЗ не е в противоречие с режимите, целите и предмета на 

опазване в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро“ с код BG0000191. Влиянието се 

характеризира със следните показатели: 

J Структура .............................................. Структурата на ЗЗ „Варненско-Белославско 

езеро“ ще се измени без съществено 

значение. Новите предвиждания за 

територията на ПУП-ПРЗ ще променят 
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незначително процента на селищните 

структури за сметка на земеделските земи. 

J Функции и природозащитни цели .. Не се очаква отрицателно въздействие върху 

функциите и природозащитни цели на 

зоните. 

J Загуба на местообитания ................. Не се очаква загуба на жизненоважни 

местообитания. Оценките за въздействия 

върху видовете включват и оценки за загубата 

на местообитания. Всички стойности на 

оценките са много малки или със средна 

стойност за обща 12 вида птици и без 

въздействие за всички останали видове от 

списъците на предмета на опазване. 

J Фрагментация ...................................... Не се очаква фрагментация на 

местообитанията. 

J Обезпокояване на видове ................. ПУП-ПРЗ предвижда нови дейности. Всички 

нови дейности ще подлежат на 

допълнителна оценка, където ще може да се 

формулират мерки за ограничаване на 

моментните  и дълготрайни въздействия. 

J Нарушаване на видовия състав ....... няма нарушение на видов състав. Не се 

очаква нарушаване на видовия състав в ЗЗ. 

Основна част от териториите се устройват 

по начин, който съвпада с досегашното 

ползване на земите. Изключение правят 

земеделските територии в южната част на 

ПУП-ПРЗ 

J Химически промени .......................... Не се очакват. 

J Хидроложки промени ........................ Не се очакват. 

J Геоложки промени ............................. Не се очакват. 
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО ОТСТРАНЯВАНЕ 

НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ПУП-

ПРЗ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

6.1 Предложени смекчаващи мерки 
 

За смекчаване на установените отрицателни въздействия са набелязани мерки 

към ПУП- ПРЗ. Мерките са представени в таблицата по-долу. 
 

ТАБЛИЦА 39. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

№ 
Мярка за предотвратяване и 

смекчаване на влиянието 

Период/фаза на 

изпълнение 
Очакван ефект 

1.  

При изработване на 

инвестиционни проекти за 

имоти със съществуваща 

дървесна растителност, да се 

извършва геодезическо 

заснемане и да се изработва 

експертно становище за 

състоянието на наличните в 

имота дървета. Становището 

да съдържа обосновка 

относно необходимостта от 

запазване, премахване или 

преместване на дървета с 

диаметър на стъблото над 8 

см. 

Прилагане на 

ПУП-ПРЗ 

Смекчаване на ефектите от 

урбанизиране на средата и новото 

строителство и създава на по-близка 

до природната среда. 

2.  

В урегулираните поземлени 

имоти предназначени за 

озеленяване (зона Оз) да се 

запазят максимално 

съществуващите високи 

дървета, които са в добро 

фитосанитарно състояние 

Прилагане на 

ПУП-ПРЗ 

Смекчаване на ефектите от 

урбанизиране на средата и новото 

строителство и създава на по-близка 

до природната среда. 

3.  

Инвестиционните проекти да 

съдържат задължително част 

„Паркоустройство“ с проект 

за озеленяване на мин. 40 % от 

площта на имота и 

изискваната площ от 

минимум една трета под 

дървесна растителност. 

Прилагане на 

ПУП-ПРЗ 

Запазване на дълготрайна 

растителност. Намаляване на 

въздействията от урбанизиране на 5 

дка горски територии. 
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№ 
Мярка за предотвратяване и 

смекчаване на влиянието 

Период/фаза на 

изпълнение 
Очакван ефект 

4.  

На територията на Поземлен 

имот 10135.5200.128 да се 

обособи паркова влажна зона 

с площ поне 6 дка със 

запазване на съществуващата 

флора и фауна и открита 

водна повърхност 

Изработване на 

ПУП-ПРЗ  

Прилагане на 

ПУП-ПРЗ 

Изработване на 

инвестиционен 

проект за имота. 

Строителство и 

експлоатация на 

съоръженията 

Създаване на подходящи 

местообитания на видове, предмет 

на опазване. 

Смекчаване на въздействията върху 

видовете: 

- Малък воден бик (Ixobrychus 

minutus) 

- Тръстиков блатар (Circus 

aeruginosus) 

- Малък гмурец (Tachybaptus 

ruficollis) 

- Сива чапла (Ardea cinerea) 

- Ням лебед (Cygnus olor) 

- Зеленоглава патица (Anas 

platyrhynchos)) 

5.  

В процеса на инвестиционно 

проектиране да се съгласуват 

с РИОСВ – Варна 

координатите на граничните 

точки на парковата влажна 

зона в имот 10135.5200.128 

Прилагане на 

ПУП-ПРЗ 

Изработване на 

инвестиционен 

проект 

Смекчаване на въздействията върху 

видовете: 

- Малък воден бик (Ixobrychus 

minutus) 

- Тръстиков блатар (Circus 

aeruginosus) 

- Малък гмурец (Tachybaptus 

ruficollis) 

- Сива чапла (Ardea cinerea) 

- Ням лебед (Cygnus olor) 

Зеленоглава патица (Anas 

platyrhynchos)) 

 

 

Мерки в периода на изработване на плана 

J На територията на Поземлен имот 10135.5200.128 да се обособи паркова 

влажна зона със запазване на съществуващата флора и фауна, като част 

от зоната се запази за открита водна площ с площ мин. 6 дка. 

 

Мерки за периода на прилагане на плана 

J При изработване на инвестиционни проекти за имоти със съществуваща 

дървесна растителност, да се извършва геодезическо заснемане и да се 

изработва експертно становище за състоянието на наличните в имота 

дървета. Становището да съдържа обосновка относно необходимостта от 

запазване, премахване или преместване на дървета с диаметър на 

стъблото над 8 см. 
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J В урегулираните поземлени имоти предназначени за озеленяване (зона 

Оз) да се запазят максимално съществуващите високи дървета, които са в 

добро фитосанитарно състояние 

J Инвестиционните проекти да съдържат задължително част 

„Паркоустройство“ с проект за озеленяване на мин. 40 % от площта на 

имота и изискваната площ от минимум една трета под дървесна 

растителност. 

J На територията на Поземлен имот 10135.5200.128 да се обособи паркова 

влажна зона с площ поне 6 дка със запазване на съществуващата флора 

и фауна и открита водна повърхност 

J В процеса на инвестиционно проектиране да се съгласуват с РИОСВ – 

Варна координатите на граничните точки на парковата влажна зона в имот 

10135.5200.128. 

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС при наличие на 

формулирани ИП в границите на новите устройствени зони, Възложителите 

на съответното ИП следва да информират писмено РИОСВ – Варна за 

намерения в обхвата на Глава 6 от ЗООС или чл. 31 от Закова за 

биологичното разнообразие. 

 

 

6.2 Определяне на степента на въздействие върху 

предмета на опазване на защитените зони в резултат 

на прилагането на предложените смекчаващи мерки 

 

При реализирането на набелязаните смекчаващи мерки ще се намали в значима 

степен риска от негативното въздействие върху защитената зона, видовете, предмет на 

опазване и техните местообитания. 

Ще се създадат подходящи местообитания за видове, които биха били повлияни от 

прилагането на ПУП-ПРЗ, което допълнително ще се намали влиянието върху 

популациите на видове, предмет на опазване. 

При оценка на въздействията от прилагане на ПУП-ПРЗ са установени слаби 

въздействия върху някои от видовете, предмет на опазване, които допълнително ще 

бъдат смекчени с изграждане на влажна паркова територия. Такава паркова площ  е 

допустима в границите на урбанизирана територия и практиката показва добри 

примери за настаняване на диви видове. 

За защитена зона „Варненско-Белославско езеро“ това е пренебрежимо малка 

площ, която въпреки това изпълнява основна цел на опазване за създаване на 

подходящи местообитания и опазване на индивиди и техните популации. 

 

Влиянието от изпълнение на предвидените марки ще има следните въздействия 

върху ЗЗ „Варненско-Белославско езеро“ и нейните качества: 

 

J Структура .............................................. Структурата на ЗЗ „Варненско-Белославско 

езеро“ ще се запази без съществено 

изменение. 
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J Функции и природозащитни цели .. Не се очаква отрицателно въздействие върху 

функциите и природозащитни цели на ЗЗ. 

Създаването на паркова територия с влажна 

зона изпълнява целите на защитената зона. 

J Загуба на местообитания ................. Не се очаква загуба на местообитания в 

следствие прилагането на набелязаните 

мерки. 

J Фрагментация ...................................... Не се очаква фрагментация на 

местообитанията. Предвидената с мерките 

нова влажна зона замества традиционна 

паркова територия с насипване на земни 

маси и пресушаване на терени за 

изграждане на традиционен парк. 

J Обезпокояване на видове ................. Не се очаква такова в следствие прилагане 

на набелязаните мерки 

J Нарушаване на видовия състав ....... Няма нарушение на видов състав. 

J Химически промени .......................... Не се очакват. 

J Хидроложки промени ........................ Не се очакват. 

J Геоложки промени ............................. Не се очакват. Набелязаната паркова 

територия се изгражда на място с 

изкуствено създадена водна площ чрез 

изгребване пясъци. С прилагане на мярката 

при проектирането ще се предвиди на това 

място паркова територия с водна площ. 

 

Въздействието от прилагането на мерките върху целите на опазване се 

характеризира със следните показатели: 

J Обхват, площ и интензивност:  ......... малък обхват. Съществуваща изкуствена 

влажна зона (31.9 дка) с открита водна 

повърхност около 12 дка ще се промени в 

паркова територия с площ 6 дка. Сравнено с 

водната площ на Варненско-Белославски 

езерен комплекс (21 560,2 дка) площта е 

пренебрежимо малка. 

J Вероятност за възникване: ................. при прилагане на мерките и одобрение на 

ПУПР-ПРЗ ще се създадат предпоставки за 

възникване на въздействие. 

J Продължителност и честота: ............. ще възникне еднократно след реализиране 

на инвестиционните предложения, които ще 

се подчиняват на ПУП-ПРЗ; 
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J Момент на проявата:.......................... При реализиране на инвестиционните 

предложения за имотите, където има 

набелязани мерки. Планът ще се приложи 

към инвестиционното проектиране, което не 

оказва въздействие върху защитената зона. 

J Значимост: ............................................ незначително. 

J Обратимост: ........................................ обратимо. 

J Кумулативен характер: ...................... не се сумира с въздействия върху други 

компоненти. 
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7. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА 

ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА 

7.1 Налични алтернативи 

 

Процедурата за екологична оценка се прилага за различни видове планове, 

програми и проекти. При оценяване на устройствен план, който предшества 

инвестиционното проектиране, следва да се отчете, че той е подчинен на специфични 

правила и норми. Всички реални алтернативи, които могат да бъдат разгледани 

трябва да отговарят на следните изисквания: 

J Трябва да изпълняват поставените условия със Заповед № 629/28.11.2014 г., 

допълнена със Заповед № 189/ 22.05.2017 г., на Главния архитект на 

Община Варна и Решение по т. 2, Протокол № 43 от 01.12.2015 г. на 

Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ) на Община Варна; 

Поставени са изискванията за местоположение, обхват и е зададена 

рамка за проектиране; 

J Трябва да са съобразени със Заданието за проектиране; 

Зададена рамка за проектиране; 

J Трябва да са съобразени с нормативните изисквания на Закона за 

устройство на територията и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони (обн., ДВ, бр. 3/2004 г. посл. изм., бр. 21/2013 г., в сила от 1.03.2013 г.); 

Нормативни изисквания, на които трябва задължително да отговарят всички 

устройствени планове; 

Изисквания за изграждане на инфраструктура, показатели за застрояване 

и регулация в имотите, изисквания към общото планиране на територията. 

J Трябва да отговарят на одобрените планове и програми от по-висок клас и 

предхождащи настоящия план, без да противоречат на вече одобрените 

параметри. 

За цялата територия на плана има одобрени функционални зони, които 

ПУП-ПРЗ потвърждава, като надгражда с изискуемите улични и имотни 

граници и регулация. 

 

За територията в обхвата на настоящия план има вече одобрени и действащи 

устройствени планове на различно ниво в планирането: 

J Генерален план на база за водни спортове Академик; 

J ТУП на Община Варна 96 г.; 

J Структурна схема на Южни приградски територии; 

J Общият устройствен план на Община Варна 2013 г.; 

J Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Варна. 
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7.1.1 Нулева алтернатива 

 

Съгласно т. 8 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС „Нулева 

алтернатива" е описание на настоящото състояние и последиците от него, в случай че 

плана, които се предлага, не бъде осъществен. В конкретния случай, при 

реализиране на нулевата алтернатива, ще се запази текущото състояние на 

урбанизирана територия без очертани улични регулационни линии, и без общо 

решение за инфраструктурата на територията. Имотите няма да имат устройствен 

статут необходим за инвестиционно проектиране в тях.  

Общото решение на инфраструктурата и устройството на територията позволява 

постигане на ефективност за бъдещото развитие на територия, която вече е одобрена 

като урбанизирана територия и територия за развитие на гр. Варна от предходни 

одобрени планове. 

При „нулева алтернатива” ПУП-ПРЗ ще бъде отхвърлен и значителна площ в м. 

„Малка чайка“ ще остане без подробен устройствен план. С тази алтернатива са 

свързани следните потенциални социално-икономически последици: 

J Запазване на състояние на нерегламентиран статут на имоти в 

урбанизирана територия без общо решение на инфраструктурата за 

територията. 

J Ограничаване на инвестиционните инициативи в границите на територия 

определена като територия за градско развитие с Интегриран план за 

градско развитие на гр. Варна 

J Загуба на значителни икономически ползи и неосъществени инвестиции за 

собствениците на имотите; 

J Загуба на значителни икономически ползи за Община Варна и непряко от 

гражданите на гр. Варна. При одобряване на плана ще се създаде реална 

възможност за строителство на сгради и съоръжения. Това са активи, които 

се облагат с месни данъци и такси; 

J Загуба на национални приходи от данъци за нереализирани обороти и 

печалби; 

J Загуби от възможността за осигуряване на допълнителна пряка и непряка 

заетост в района при изпълнение на инвестиционни предложения в 

урегулираната територия; 

J Загуба на инвестиции в общинска инфраструктура. 

 

„Нулевата алтернатива” трябва да се счита за несъстоятелна и поради следните 

съображения: 

J В границите на изследваната територия съществуват неуредени спорове 

за разполагане на преместваеми фургони и самонастаняване, които ще 

бъдат уредени. 

J Наблюдават се ерозия, замърсяване с отпадъци, които са недопустими за 

урбанизирана среда, каквато се предвижда с ПУП-ПРЗ. 
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J Голяма част от улиците представляват черни пътища, които се използват 

интензивно от рибари и други посетители на територията. Без приемане на 

уличната регулация Община Варна не може да стартира проектиране на 

улици и прилежащите им тротоари и паркинги. 

 

Влиянието от прилагане на ПУП-ПРЗ върху защитената зона с параметрите на тази 

алтернатива. Влияние върху: 

J Структура .............................................. Структурата на ЗЗ „Варненско-Белославско 

езеро“ ще се запази без съществено 

изменение. 

J Функции и природозащитни цели .. Не се очаква отрицателно въздействие върху 

функциите и природозащитни цели на ЗЗ. 

J Загуба на местообитания ................. Не се очаква загуба на местообитания. 

J Фрагментация ...................................... Не се очаква фрагментация на 

местообитанията. 

J Обезпокояване на видове ................. Възможно в следствие на запазване на 

нерегламентираните дейности 

J Нарушаване на видовия състав ....... Няма нарушение на видов състав. 

J Химически промени .......................... Не се очакват. 

J Хидроложки промени ........................ Не се очакват. 

J Геоложки промени ............................. Не се очакват. 

 

Въз основа на направените анализи и оценка на въздействието върху предмета и 

целите на опазване на защитената зони, не препоръчваме прилагане на „нулева 

алтернатива”. 

 

7.1.2 Алтернатива за местоположение 

 

ПУП-ПРЗ се изработва с обхват съгласно Заповед № 629/28.11.2014 г., допълнена 

със Заповед № 189/ 22.05.2017 г., на Главния архитект на Община Варна и Решение по 

т. 2, Протокол № 43 от 01.12.2015 г. на Експертния съвет по устройство на територията 

(ЕСУТ) на Община Варна. Целта му е уточняване на общите параметри на 

техническата инфраструктура, автомобилния достъп и структуриране на територията 

на квартали. В този смисъл местоположението е фиксирано от посочените 

административни актове. 

Местоположението на улиците и другите инфраструктурни обекти е съобразено 

максимално с определените в кадастъра имоти за такива съоръжения и с 

оптималните инженерни решения на проектантите. 

 

Тази алтернатива е неприложима за териториалния обхват на ПУП-ПРЗ и не може 

да бъде равностойно оценена. 
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7.1.3 Алтернатива за устройствени показатели на 

устройствените зони 

 

При проектиране на ПУП-ПРЗ е възможно залагане на устройствени показатели с 

по-висока интензивност на застрояване (по-големи площ и етажност на сградите). 

Ограниченията в допустимите стойности на параметрите на застрояването са 

въведени със Закона за устройство на територията и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за 

правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони (обн., ДВ, бр. 3/2004 г. посл. изм., бр. 21/2013 г., в сила от 1.03.2013 г.). 

Допустимите максимални показатели за интензивност на застрояването са 

представени в таблицата по-долу, като са сравнени с предвидените от ПУП-ПРЗ. 

 

ТАБЛИЦА 40. МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЗУТ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА 

Зона с установено 

предназначение 

Устрой

ствена 

зона 

Плътност на 

застрояване % 
К инт 

Минимална 

озеленена площ % 

ПУП Максимум ПУП Максимум ПУП Минимум 

За водни спортове Са 15 30 0.3 1,5 40 20 

За спорт и 

инженерна 

инфраструктура 

Са 15 30 0.3 1,5 40 20 

За спорт и атракции Са 15 30 0.3 1,5 40 20 

За обществено 

обслужване 
Oз 40 40 2.5 2,5 40 20 

За спортно-

рекреационен 

комплекс 

Са 15 30 0.3 1,5 40 20 

За спорт и 

инженерна 

инфраструктура 

Са 15 30 0.3 1,5 40 20 

 

Разглежда се алтернатива с максимална плътност на застрояване (30 до 40 %) 

максимален коефициент на интензивност (1.5 до 2.5) и минимална изискуема 

озеленена площ в имотите (20 %). 

Тази алтернатива ще създаде възможност за реализиране строителството на по-

големи и по-високи сгради. Ще се създаде предпоставка за струпване на големи 

групи от хора за по-дълъг период и по-голяма интензивност на автомобилния трафик, и 

брой на паркирани и движещи се автомобили. По-голямата гъстота на сградите и по-

голямата етажност са предпоставка за създаване на допълнителен шум и вибрации. 

По-малката степен на озеленяване и наличието на по-малко дървета в територията 

води до създаване на неблагоприятен локален микроклимат около сградите.  

 

Влияние от прилагане на ПУП-ПРЗ върху защитената зона с параметрите на тази 

алтернатива: 

J Структура .............................................. Структурата на ЗЗ „Варненско-Белославско 

езеро“ ще се запази без съществено 
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изменение. Както и при основната 

разглеждана алтернатива ще се извърши 

урбанизиране на територията. По-големите 

сгради и по-малката степен на озеленяване 

няма да имат отражение по този показател. 

J Функции и природозащитни цели .. Не се засягат основни функции на 

защитената зона. Тази алтернатива не 

отговаря на природозащитните цели на ЗЗ. 

Създават се нови антропогенни елементи на 

територията на ЗЗ, а при изграждане на 

сградите с максимално допустимите 

показатели, въздействието ще е с по-висока 

стойност. 

J Загуба на местообитания ................. Не се очаква загуба на жизненоважни 

местообитания. Оценките за въздействия 

върху видовете имат стойности, които са 

много малки или със средна стойност за 

общо 12 вида птици и без въздействие за 

всички останали видове от списъците на 

предмета на опазване. При по-висока 

интензивност на застрояването ще се 

създадат предпоставки за по-високи нива на 

шум и вибрации, включително на присъствие 

в територията на по-голям брой хора и 

автомобили. 

J Фрагментация ...................................... Не се очаква фрагментация на 

местообитанията. 

J Обезпокояване на видове ................. Възможно локално за отделни екземпляри; 

J Нарушаване на видовия състав ....... Основна част от териториите се устройват 

по начин, който съвпада с досегашното 

ползване на земите. Изключение правят 

земеделските територии в южната част на 

ПУП-ПРЗ. По-голямата интензивност на 

строителство не създава предпоставки за 

нарушаване на видовия състав. Не се очаква 

нарушаване на видовия състав в ЗЗ. 

J Химически промени .......................... Не се очакват. 

J Хидроложки промени ........................ Не се очакват. 

J Геоложки промени ............................. Не се очакват. 

 

В проекта за ПУП-ПРЗ са въведени ограничения за коефициент на интензивност на 

застрояване и процент изискуемо минимално озеленяване, които гарантират 

създаваните на по-екологично пригодна територия. Сградите да бъдат приобщени към 

средата и натоварването с антропогенни дейности да бъде ограничено.  
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Разглежданата алтернатива за реализиране на плана с максимално допустими 

показатели не отговаря на изискванията за създаване на спокойна и 

екологосъобразна среда за развитие на урбанизираната територия на гр. Варна. 

 

Тази алтернативата за по високи стойности на показателите за застрояване не се 

препоръчва. 

 

7.1.4 Прилагане на плана без посочените смекчаващи 

мерки 

По тази алтернатива ПУП-ПРЗ ще бъде одобрен и приложен във вида, в който е 

предложен първоначално от проектантския екип – без прилагане на мерки 

предотвратяващи или смекчаващи установени или потенциални отрицателни 

въздействия. 

Обособяването на устройствени зони само по себе си е кабинетна дейност и 

като такава не може да окаже пряко въздействие върху защитената зона. Оценката се 

прави на известните параметри за бъдещото развитие на строителството в имотите. 

При хипотезата на настоящата алтернатива ще отпадне парковата територия в 

УПИ ІІІ на квартал 3 и изискването тя да е от тип „влажна зона“ и въведените мерки за 

опазване в максимална степен на съществуващата дървесна растителност. Ще се 

запазят общите ограничения, въведени в имотите. 

 

Влиянието от прилагане на ПУП-ПРЗ върху защитената зона с параметрите на тази 

алтернатива е: 

J Структура .............................................. Структурата на ЗЗ „Варненско-Белославско 

езеро“ ще се запази без съществено 

изменение. 

J Функции и природозащитни цели .. Не се очаква отрицателно въздействие върху 

функциите и природозащитни цели на ЗЗ. 

J Загуба на местообитания ................. Не се очаква загуба на жизненоважни 

местообитания. Оценките за въздействия 

върху видовете имат стойности, които са 

много малки или със средна стойност за 

общо 12 вида птици и без въздействие за 

всички останали видове от списъците на 

предмета на опазване. За 6 вида птици от 

предмета на опазване въздействията ще 

останат с оценка „средна степен на 

въздействие“ и е неприемлива да не се 

смекчат отрицателните влияния с прилагане 

на мярка. 

J Фрагментация ...................................... Не се очаква фрагментация на 

местообитанията. 

J Обезпокояване на видове ................. Възможно в следствие на строителни 

дейности за периода на строителство 
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J Нарушаване на видовия състав ....... Няма нарушение на видов състав. 

J Химически промени .......................... Не се очакват. 

J Хидроложки промени ........................ Не се очакват. 

J Геоложки промени ............................. Не се очакват. 

 

В параметъра „загуба на местообитания“ е установено, че за 6 вида от 112 вида 

птици, предмет на опазване в ЗЗ, се очакват въздействия достигащи по стойност до 

средна степен, което по въведената методика за оценка изисква формулиране на 

смекчаващи мерки. 

 

Като извод от направената оценка не препоръчваме одобряването на тази 

алтернатива. 

 

7.1.5 Прилагане на плана с отразяване на посочените 

мерки 

С прилагането на плана при отразяване на посочените мерки всички основни 

предвиждания на ПУП-ПРЗ ще се запазят. 

За всички следващи ПУП и ИП ще се изисква за извършване на процедура по 

Наредбата за ОС. Мерките ще намалят риска за отрицателно въздействие върху 

популациите на 12 вида птици предмет на опазване в оценяваната защитена зона. 

 

Екипът препоръчва одобряването на ПУП-ПРЗ по тази алтернатива. 

 

7.2 Влияние върху защитената  зона 

 

ПУП-ПРЗ включва елементи, които са с минимално въздействие към предмета и 

целите на опазване в защитената зона. Влиянието е сведено до възможно най-ниска 

степен и се оценява като въздействие с малка с нулева степен по отношение целите 

на опазване, и нулева до средна степен по отношение предмета на опазване. За 

получените по аналитичен път средни стойност на отрицателно въздействие е 

необходимо набелязване на мерки за смекчаване. Съществува възможност за 

прилагане на такива мерки в настоящия етап на устройствено планиране и такива са 

набелязани. 

За новите инвестиционни предложения, като попадащи в границите на зона от 

Натура 2000, ще се прилагат процедури по Наредбата за ОС. 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ СЪОБРАЗНО КРИТЕРИИТЕ ПО ЧЛ. 22 ОТ 

НАРЕДБАТА ЗА ОС 
 

По-долу са обобщени изводите от проведеното изследване на очакваните 

въздействия върху ЗЗ и предмета на опазване от прилагане на ПУП-ПРЗ. 

Засегнатите площи са с малка относителна площ спрямо ЗЗ. Въздействията са 

съвместими с предмета и целите на опазване на ЗЗ „Варненско-Белославско езеро“ 

BG0000191. Изводите са, че ще настъпят негативни въздействия, но те се квалифицират 

като незначителни и допустими. В основната си са свързани с пряко унищожаване на 

местообитания на птици с незначителна площ, ниска степен на естественост и 

природни качества и касаеща ограничен брой видове птици от предмета на опазване 

(за 12 вида птици, като само за 6 са открити средни по стойност въздействия). 

Установените потенциални отрицателни въздействия от прилагане на ПУП-ПРЗ върху 

видовете птици и техните местообитания са оценени като „Малка степен на 

въздействие за 6 вида птици и „Средна степен на въздействие“ за други 6 вида. 

Възможно е и са набелязани мерки за смекчаване на въздействията с прилагане на 

ограничителен режим за част от територията и създаване на паркова влажна зона в 

урбанизирана територия. 

Възможните отрицателни въздействия са с ограничената площ на влияние, 

обратимост в значително степен и дълготрайно, но локално  въздействие. 

По-долу са обобщени изводите от проведеното изследване на очакваните рискове 

за възникване на отрицателни въздействия при прилагане на ПУП-ПРЗ в представения 

вариант. Резултатите от извършения анализ водят до следните изводи: 

 

ТАБЛИЦА 41. ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 

Основни изводи  

Степен на въздействия върху видове, предмет на опазване 
От нулево до средно 

въздействие 

Степен на въздействия върху местообитания на видове, предмет на 

опазване 
Слабо въздействие 

Степен на въздействия върху природозащитните цели и целостта 

на защитената зона 
Без въздействие 

Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки (Да/ Не) Да 

Наличие на алтернативни решения и възможности за промени на 

ИП (Да/ Не) 
Не 

Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за 

реализирането на ИП (Да/ Не) 
Не 

Предложени компенсиращи мерки (Да/ Не) Не 
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Набелязани са мерки за допълнително намаляване на откритите рискове за 

отрицателни въздействия. При тяхното спазване допълнително ще се намали общото 

въздействие върху предмета и целите на опазване на защитената зона. 

 

Нормативната уредба в областта на устройственото планиране налага приемане 

на ПУП-ПРЗ за територията на местност „Малка чайка“ – гр. Варна. Такъв до момента 

не е изработван и одобряван, а голяма част от територията е урбанизирана и в 

предходни планове и програми е определена за дейностите, предвидени с 

настоящия план. 

Всички предвиждания, които е възможно да се извършат на този етап, са взети 

предвид при оценката. В бъдеще, при наличие на конкретни инвестиционни 

предложения, ще е възможно да се направят допълнителни оценки на въздействията 

върху защитената зона. 

Предвижданията на Подробния устройствен план – План за застрояване и 

регулация на местност „Малка чайка“, гр. Варна бяха детайлно проучени в неговата 

графична и текстова част. Направен беше обстоен преглед и оценка на и влиянието 

върху предмета и целите на опазване на защитена зона „Варненско-Белославско 

езеро“ BG0000191. Описани са подробно срещащите се и потенциално засегнати 

видове и техните местообитания. Устройствените предвиждания и планирани бъдещи 

ползвания на територията, както и вероятните въздействия от тях са съвместими с 

предмета и целите на опазване на защитената зона. 

Изводите са, че не се създава риск за възникване на негативни въздействия. На 

база анализа са предложени мерки предвидени да предотвратят всички възможни 

отрицателни въздействия върху предмета на опазване в защитена зона „Варненско-

Белославско езеро“ BG0000191. 

 

Авторите на доклада, въз основа на извършената оценка и анализ и в 

съответствие със законодателството по околна среда, предлагат на уважаемия 

Експертен екологичен съвет да одобри изработения Подробен устройствен план – 

План за застрояване и регулация на местност „Малка чайка“, гр. Варна във вида, в 

който е описан в Раздел 1 „Анотация ”, с прилагане на мерки за предотвратяване и 

смекчаване на влиянието, във вида, във който са предложени в този доклад. 
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9. НАЛИЧИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕНЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

9.1 Причини от първостепенен обществен интерес 

 

Обществения интерес за прилагане на устройственото планиране на местност 

„Малка чайка“ е висок, но не може да се характеризира като „първостепенен” по 

смисъла на параграф 1, т. 32 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

биологичната разнообразие. В предвижданията на плана са взети под внимание 

всички налични данни за наличие на свлачищни и срутищни територии и 

предвижданията са съобразени с тях. Взети са под внимание и данните за риск от 

наводнения. 

Закона за устройство на територията постановява, че територията на Република 

България е национално богатство. Нейното устройство гарантира устойчиво развитие и 

благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението. Територията няма 

прието устройствено зониране до момента, което е съществена пречка за развитие 

на региона. 

 

9.2 Съображения във връзка с човешкото здраве, 

обществената сигурност или благоприятни 

въздействия върху околната среда 

 

Подробния устройствен план не е директно свързан с опазване на човешкото 

здраве и обществената сигурност. Не е свързано с управление на защитените зони и 

не е насочено към отстраняване на съществуващи вредни въздействия върху 

компонентите на околната среда. 

Установена е обществена значимост от прилагането на плана от регионално 

значение, което съответства на различни одобрени и влезли в сила планове и 

стратегии, включително ОУП на Община Варна. С плана се предвиждат включително и 

обществено-обслужващи функции. В границите на МУ се предвижда изграждане на 

спортни съоръжения, които са важни за общото развитие на територията. 

Допълнително с прилагането на ПУП-ПРЗ ще се постигне почистване на територията от 

натрупани отпадъци, поддържане в по-добър вид, урегулирано и планирано 

изграждане на инфраструктурата на територия, която в момента е определена като 

урбанизирана, но без приети правила за застрояване. 
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10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ НА 

ИЗСЛЕДВАНЕ 

10.1 Методи за изследване 

 

Използвани методи за изследване: 

Проучванията се извършват въз основа на нормативната база по българското 

екологично законодателство, адаптирано с европейското – Закон за опазване на 

околната среда, Закон за биологичното разнообразие и Закона за защитените 

територии и произтичащите от тях нормативни документи – правилници, наредби и 

тарифи за обезщетения при нанесени неотстраними вреди. Водят се при ползване на 

метода на наблюдението – трансектно и непреднамерено. Описанията се правят на 

локалитетите на редките и застрашени видове от българската флора и фауна 

(Червена книга на България, защитени животни и растения по Закона за биологичното 

разнообразие, „Орнитологично важните места в България и Натура 2000“ и др.), редки 

фитоценози и хабитати включени в Приложение 1 по Закона за биологичното 

разнообразие. 

 

Методи за прогноза и оценка на въздействието 

Прогнозите и оценките на въздействието са извършени въз основа на 

многогодишния опит, натрупан при проучването на природните местообитания, 

мониторинга на влажни зони, защитените територии, на редки, застрашени и 

защитени видове растения и животни в цялата страна. Прогнозната оценка е 

субективна на базата на информацията за степента на засягане в проценти на 

съответните ключови местообитания в района на проучването. 

Направено е числено остойностяване на въздействията със стойности 

дефинирани в доклада. 

 

Използвани методи за изследване 

Проучванията се извършват въз основа на нормативната база по българското 

екологично законодателство, адаптирано с европейското – Закон за опазване на 

околната среда, Закон за биологичното разнообразие и Закона за защитените 

територии и произтичащите от тях нормативни документи – правилници, наредби и 

тарифи за обезщетения при нанесени неотстраними вреди. Водят се при ползване на 

метода на наблюдението – трансектно и непреднамерено. Описанията се правят на 

локалитетите на редките и застрашени видове от българската флора и фауна 

(Червена книга на България, защитени животни и растения по Закона за биологичното 

разнообразие, „Орнитологично важните места в България и Натура 2000“ и др.), редки 

фитоценози и местообитания включени в Приложение 1 по Закона за биологичното 

разнообразие. 

За изготвяне на максимално достоверен списък на реално срещащите се видове 

птици са използвани данни от наблюдения на територията на 24.10.2019 г., на 25.10.2019 

г. и на 22.04.2021 г., данни от актуалния стандартен формуляр за защитена зона 

„Варненско-Белославско езеро“ BG0000191 и данни от извършените теренни 

проучвания на птиците в региона на ПУП-ПРЗ. 
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Проучванията са извършвани през светлата част на денонощието. Специални 

проучвания на нощно активните видове не е правена. При проучванията са обходени 

местообитания, намиращи се на територията на ПУП-ПРЗ. 

Територията е подробно инвентаризирана за подходящи местообитания/ 

месторастения за видове, предмет на опазване. За видове са изследвани налични 

места за обитанване, места за хранене и др. характерни за изискванията на всеки 

вид типични територии. 

 

Методи за прогноза и оценка на въздействието 

 

Прогнозите и оценките на въздействието са извършени въз основа на 

многогодишния опит, натрупан при проучването на птици и техните местообитания в 

много разнородни територии от цялата страна. Прогнозната оценка е субективна на 

базата на информацията за степента на засягане в проценти на съответните 

местообитания, популации и екземпляри в района на проучването. 

Направено е числено остойностяване на въздействията със стойности 

дефинирани в раздел 5 от доклада. 

 

10.2 Времетраене и период на полеви проучвания 

 

За изготвяне на максимално достоверен списък на реално срещащите се видове, 

състоянието на популациите и характерни местообитания сме използвали данни от 

собствени наблюдения на територията на ЗЗ и по-подробно в терените предвидени за 

промяна в типа устройствена зона. Проучванията са извършвани през светлата част на 

денонощието. Специални проучвания на нощно активните видове не е правена. 

Проучвания за изготвяне на „Доклад за мониторингови проучвания свързани с 

есенна и пролетна миграция, зимуване и гнездене на видовете птици в района на 

проект ПУП-ПРЗ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов” – 

Варна И Икономически университет – Варна, в землището на район „Аспарухово“, 

община Варна“ са извършени през 2018-2019 г., както следва: 

J Проучвания на мигриращи птици. Есенна миграция – от 20 август до 31 

октомври 2018 г.; 

J Проучвания на мигриращи птици. Пролетна миграция – от 01. март до 30 

май 2019 г.; 

J Проучвания на зимуващи птици – обхваща периода от декември 2018 г. до 

февруари 2019 г., през които са извършени по две посещения всяка 

седмица. 

J Проучвания на нощни видове – август 2018 г. до май 2019 г. 

 

Допълнителни теренни проучвания на територията бяха извършени на следните 

дати: 24.10.2019 г., на 25.10.2019 г., на 22.04.2021 г. и 23.04.2021 г. 
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Българска фондация Биоразнообразие, София 

J Костадинова И. 1997. Международни мерки за природозащита. В: 

Орнитологично важни места в България. БДЗП, Природозащитна поредица, 
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J Методическо ръководство по разпоредбите на чл. 6 (3) и (4) на Директивата 

за местообитанията 92/43/ЕИО „Оценка на планове и проекти значително 

засягащи Натура 2000 места” , Европейска комисия, генерална дирекция 

„Околна среда”, 2001 г. 

J Митрев А., Св. Попова. 1982. Атлас на лечебните растения в България. Изд. 

на БАН 

J Нанкинов Д. 2000. Застрашените животни в България. Изд. Pensoft, София, 

Нанкинов, Д., С. Симеонов, Т. Мичев, Б. Иванов. 1997. Фауна на България, 

Aves, Част 2, т. 26, София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов” 

и Издателство „Пенсофт” 

J Наумов, Б., М. Станчев. 2004. Земноводни и влечуги в България и Балканския 

полуостров. Електронно издание на Българското херпетологично 

дружество. www.herpetology.hit.bg 

J Петров П. 1990 г. Ландшафтознание. Университетско издателство. 

J Симеон С., Т. Мичев. 1991. Птиците на Балканския полуостров. Изд. „Петър 

Берон”, София. 

J Симеон С., Т.Мичев, Д. Нанкинов. 1990. Фауна на България. Том 20, Изд. на 

БАН, София. 

J Събев Л., Св. Станев. 1959. Климатичните райони на България и техният 

климат. В: Трудове на Института по хидрология и метеорология. Том V, 

Държавно издателство “Наука и изкуство”, София 

J Узунов Й., Ст. Ковачев. 2002 г.. Хидробиология. Изд. Pensoft, София. 

J Федерация „Зелени Балкани”; WWF; МОСВ. 2005. Ръководство за 

определяне на местообитания от европейска значимост в България, 

София. 

J Янков, П. (отг. ред.). 2007. Атлас на гнездящите птици в България. Българско 

дружество за защита на птиците. Природозащитна поредица кн. 10, 

София, БДЗП 

J Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - 

Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the 

Habitats Directive 92/43/EEC, Luxembourg: Office for Official Publications of the 

European Communities, 2002 

 

За анализите в доклада е използвана информация от следните основни източници 

в интернет: 

J Публичен регистър с данни за извършване на процедурата по ОВОС на 

МОСВ: http://registers.moew.government.bg/ovos/ 

J Публичен регистър с данни за извършване на процедурата по ЕО на МОСВ: 

http://registers.moew.government.bg/eo/ 

J Натура 2000 в България: http://natura2000.moew.government.bg/ 

http://registers.moew.government.bg/ovos/
http://registers.moew.government.bg/eo/
http://natura2000.moew.government.bg/
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J Natura 2000 Network Viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/# 

J Географска информационна система на Министерство на регионалното 

развитие: http://212.122.182.105/mrrgisv1/ 

J Червена книга на Република България Електронно издание: http://e-

ecodb.bas.bg/rdb/bg/ 

J РИОСВ – Варна: https://riosv-varna.bg/ 

J Регистър на ЗТ и ЗЗ – http://eea.government.bg/zpo/bg/ 

J Портал на WWF за горите в България: http://gis.wwf.bg/forests/ 

J European protected sites: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-

interactive-maps/european-protected-areas 

J Географска информационна система на Министерство на регионалното 

развитие: http://gis.mrrb.government.bg/MRRB/ 

J Кадастрално-административна информационна система на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър https://kais.cadastre.bg/ 

J Платформата Google Earth. Сателитни изображения на региона. 

 

 

10.4 Становища мнения и препоръки събрани при 

изготвяне на настоящия доклад 

Настоящият доклад се изработва като част от процедура по екологична оценка на 

ПУП-ПРЗ.  

По процедурата за ЕО се провеждат консултации с институции, организации и 

административни органи. Консултации включват следните лица и институции: 

J Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна; 

J Регионална здравна инспекция – Варна; 

J Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна; 

J Регионален исторически музей – Варна; 

J Водоснбадяване и канализация ООД – Варна; 

J Електроразпределение север ЕАД, Енерго ПРО Варна ЕАД; 

J Областна дирекция „Земеделие“ – Варна; 

J Морска администрация Варна; 

J Община Варна, в.т.ч. и в качеството й на собственик на имоти в обхвата на 

плана; 

J Министерство на отбраната, в.т.ч. и в качеството му на собственик на 

имоти в обхвата на плана;; 

J Областен управител на област Варна, в.т.ч. и в качеството му на 

собственик на имоти в обхвата на плана; 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://212.122.182.105/mrrgisv1/
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/
https://riosv-varna.bg/
http://eea.government.bg/zpo/bg/
http://gis.wwf.bg/forests/
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-protected-areas
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-protected-areas
http://gis.mrrb.government.bg/MRRB/
https://kais.cadastre.bg/
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J Българска академия на науките, в.т.ч. и в качеството й на собственик на 

имоти в обхвата на плана; 

J Икономически университет – Варна, в.т.ч. и в качеството му на собственик 

на имоти в обхвата на плана; 

J Българско дружество за защита на птиците; 

J Омбудсман на Република България, във връзка с писмо, изх. № 

8272/25.02.2019 г. по постъпила жалба от „Рибарска кооперация Малка 

чайка 2015“; 

J Частни собственици на имоти в обхвата на плана: 

J „Варна дайвинг център“ ЕООД – Варна; 

J „Комар инвестмент“ ООД – Варна; 

J „Бейсик“ ЕООД – Варна; 

J „Филвик“ АД – Варна. 

 

Съставянето на оценката за въздействието от прилагането на ПУП-ПРЗ върху 

предмета и целите на опазване на защитената зона се извършва в съответствие с 

изискванията, поставени в Решение ВА-16/ЕО/2018 г. на директора на РИОСВ – Варна.  

Всички изисквания са приети и са взети под внимание. 

 

10.5 Трудности при събиране на необходимата 

информация 

 

По време на проучванията и съставянето на настоящия доклад екипът не срещна 

трудности, които да окажат влияние върху правилната оценка на влиянието на 

Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване  върху предмета и 

целите на опазване на защитена зона „Варненско-Белославско езеро” BG00000191. 

За извършване на проучванията и за изготвяне на настоящата оценка беше 

обработена цялата налична информация – литературни данни; официални карти и 

регистри, публикувани в интернет; информация от стандартния формуляр на 

защитената зона; както и данни събрани от собствени теренни проучвания и 

мониторингови проучвания на орнитофауната в едногодишен период, който беше 

изготвен за целите на настоящата оценка. Последният доклад е представен в 

приложение. 

Проектантският екип, изработващ ПУП-ПРЗ предостави всички готови до момента 

планове, чертежи и всички предвиждания за новото устройство на територията.  

Възложителят предостави наличната информация по провеждане на процедурата 

до момента и оказа пълно съдействие на екипа без да влияе на експертите за вида и 

съдържанието на заключенията. 
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11. КАРТЕН МАТЕРИАЛ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПРЯМО ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ И ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

 

В настоящия доклад са поместени следните цветни фигури, представящи схеми, 

карти и изображения (с посочена страница от доклада): 

 

Фигура 1. Местоположение на ПУП-ПРЗ спрямо гр. Варна и границите на ЗЗ

 ........................................................................................................................ 10 

Фигура 2. Извадка от  Агенция по геодезия и кадастър, актуална към 

02.09.2021 г. .................................................................................................. 13 

Фигура 3. Урбанизирани и земеделски територии в границите на ПУП-ПРЗ 17 

Фигура 4. Баланс на територията – съществуващо положение ....................... 18 

Фигура 5. Баланс на територията след прилагане на ПУП-ПРЗ ........................ 18 

Фигура 6. Проектнни предвиждания. Устройствени зони в обхвата на ПУП-ПРЗ

 ........................................................................................................................ 20 

Фигура 7. Проектни предвиждания. Промени в ползването на територията . 21 

Фигура 8. Текущо състояние на теротирията. Съществуваща изграденост .. 25 

Фигура 9. ЗЗ „Варненско - Белославско езеро ”  – BG0000191 .......................... 53 

Фигура 10. Текущо състояние на територията. Установено на терен състояние 

на имотите ................................................................................................... 72 

Фигура 11. Изгледи от територията на ПУП-ПРЗ ....................................................... 74 

Фигура 12. Структура на защитената зона по вид територии ........................... 138 

Фигура 13. Промяна в съотношението на урбанизираните територии в 

границата на ЗЗ след прилагане на ПУП-ПРЗ .................................. 138 

 

Карти в мащаб 1:4 000 са представени в приложение към доклада (5 броя). 
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12. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Към настоящия доклад са приложени следните документи: 

Карти: 

J Текущо състояние. Имоти в обхвата на ПУП-ПРЗ по вид трайно 

предназначение – М 1: 4 000 

J Текущо състояние. Съществуващо ползване – изграденост – М 1: 4 000 

J Текущо състояние. Използване на територията. Фактическо състояние – 

М 1: 4 000 

J Проектни предвиждания. Устройствени зони – М 1: 4 000 

J Проектни предвиждания. Планирано ползване – вид застрояване – М 

1: 4 000 

J Документи по чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС 

J Доклад за мониторингови проучвания свързани с есенна и пролетна 

миграция, зимуване и гнездене на видовете птици в района на проект ПУП-

ПРЗ на Медицински университет „Проф. Д-Р Параскев Иванов Стоянов” - 

Варна и Икономически университет – Варна, в землището на район 

„Аспарухово“, община Варна 

J Приложение към Раздел 2 – Справка за разгледаните инвестиционни 

предложения, планове и програми. 


