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I. Анотация на инвестиционното предложение. 
 

Инвестиционното предложение (ИП) е във проектна фаза и по-конкретно – Идеен 

проект. Проектът има за цел да се реализира инсталация за производство на електрическа 

енергия от възобновяем източник – слънчева енергия, непосредствено до консуматора ѝ. 

Енергията от новата инсталация ще се използва за производствения процес на „Огняново-

К“ АД.  

ИП е ново, като за смекчаване на негативни влияние върху околната среда, ще се 

реализира на територията на нарушен терен, с начин на трайно ползване „За кариера за 

суровини за строителството и промишлеността в скален масив“. Не се предвижда да се 

засягат външни терени. ИП предвижда разполагане на общо 2200 бр. слънчеви модули 

(панели) с капацитет по 450 Wp или общо 990 kWp. Допълнително ще се разположат 8 

инверторни блока, повишаващ трафопост до 20 kW, разпределителна уредба 

(разположени в съществуваща сграда – трафопост, непосредствено до източната граница 

на имота), подземен електропровод. 

За разполагането на фотоволтаичните модули ще се използват 4932 m2 от общата 

площ на имота - 14727 m2 (Прил. I-1). По време на строителната фаза ще се извършат 

основно монтаж на оборудването, като не се предвижда изграждане на бетонови 

фундаменти, сгради и др. недвижими материални активи. Модулите ще се разположат 

върху носеща конструкцията, която ще се държи на метални профили набити в земята на 

дълбочина 1.2-1.5 m. Примерна схема на разполагането върху носещата конструкция е 

дадена в Приложение I-2.  

В границите на имота ще се запази сегашното състояние на терена, върху който ще 

бъде изградена фотоволтаичната инсталация. Тревата, която ще израстне между панелите 

и по периферията по време на експлоатацията на фотоволтаична инсталация (ФИ), няма да 

бъде третирана с химикали за растителна защита, а ще бъде косена. Косенето ще се 

извършва няколко пъти в годината, в зависимост от влажността на почвата през годината. 

Не се предвижда използване на детергенти за почистване повърхността на 

модулите. Те ще са от нов тип, самопочистващи се, така че за измиването им, когато и ако 

такова се налага, ще се ползва само вода. 

Външната пътна инфраструктура е изградена и е достатъчна за нуждите на ИП и 

след реализация на ИП. Достъпът до имота се осигурява по третокласен Републикански 

път III-8004. Не се налага изграждане на нови пътища.  

Фотоволтаичната инсталация ще се присъедини подземно към електрическото 

захранване на експлоатирания в съседство варов завод „ОГНЯНОВО-К” АД, като 

произведената ел. енергия от възобновяемия източник ще се използва непосредствено до 

мястото на генериране. По този начин ще се постигне максимално ефективно използване 

на слънчевата енергия, чрез минимални загуби от повишаване на напрежението (от 20 на 

110 kV) и преноса на произведената ел. енергия.  

Новата дейност не противоречи с устройственото планиране съгласно действащия 

ОУП на община Пазарджик. Площадката на „Огняново солар“ ЕООД е разположена в 

устройствена зона „Територия за добив на полезни изкопаеми“ (Фиг. I-1) и реализацията 

на ИП не противоречи с режима на ползване на зоната. 

Новата инсталация за производство на ел. енергия от ВЕИ ще се разположи на 

територията на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53335.170.62, землище на с. 

Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик. Площта на имота е 14727 m2. Имотът е 

с трайно предназначение на територията „Нарушена“ и с начин на трайно ползване: „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“.  
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Фигура I-1: Извадка от ОУП на община Пазарджик с нанесено местоположение на 

площадката в обхвата на ИП. 

 

 

Имотът се намира югоизточно от село Огняново, южно от жп линия Пазарджик-

Пловдив и северно от третокласен Републикански път III-8004. Варовия завод на 

„Огняново-К“ АД е разположен в съседния ПИ с идентификатор 53335.170.61 (Фиг. I-2). В 

близост са разположени и кариери, които се разработват и експлоатират за целите на 

варовия завод. 

 

 
Фигура I-2: Местоположение на ИП (син контур) спрямо варовия завод на 

„Огняново-К“ АД (червен контур) и характер на терена. 

 

 

Площадката на „Огняново солар“ ЕООД не попада в границите на защитена 

територия по смисъла на ЗЗТ. Най-близката защитена територия до обекта е Защитена 
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местност (ЗМ) „Огняново - Синитевски рид“ – намира се на разстояние 284 m южно от 

имота (растояние между най-бликите точки от границата на ИП и ЗН). ИП попада в 

границите на защитена зона по смисъла на ЗБР – Защитена зона (ЗЗ) „Бесапарски ридове” 

с код BG0002057, обявена по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици (Фиг. I-

3). 

 

 
Фигура I-3: Местоположение на ИП (червен контур) спрямо защитени зони и 

територии. Розов вертикален щрих – ЗЗ по Директивата за птиците; Зелен хоризонтален 

щрих – ЗЗ по Директивата за хабитатите; Син диагонален щрих – защитена територия. 

 

 

 

 

II. Описание на характеристиките на други планове, програми и 

проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на 

разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното 

инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно 

въздействие върху защитените зони. 
 

 Съгласно Наредбата за ОС, “Кумулативни въздействия” са въздействия върху 

околната среда, които са резултат от увеличаване ефекта на оценявания план, програма и 

проект/инвестиционно предложение, когато към него се прибави ефектът от други 

минали, настоящи и/или очаквани бъдещи такива, независимо от кого са осъществявани. 

Кумулативните въздействия могат да са резултат от отделни планове, програми и 

проекти/инвестиционни предложения с незначителен ефект, разглеждани сами по себе си, 

но със значителен ефект, разглеждани в съвкупност, и реализирани, нееднократно в 

рамките на определен период от време. 
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 Въздействията върху защитените зони, които настоящото ИП може да окаже, са 

(вж. т III за детайли): 

 

 1. Унищожаване на местообитания на видове птици, предмет на опазване в зоната. 

 2. Фрагментация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в зоната. 

 3. Безпокойство за индивиди от видовете птици, предмет на опазване в зоната. 

 4. Загуба на гнезда с яйца и/или не добре летящи малки. 

 Следователно кумулативен ефект би възникнал от такива планове, програми и 

проекти/инвестиционни предложения, които са оказали, оказват или ще окажат същите 

въздействия върху видовете птици, предмет на опазване в разглежданата защитена зона, 

засегнати от настоящото ИП. Косвените въздействия (напр. безпокойството) не биха 

могли да доведат до кумулативен ефект, поради отдалечеността на другите ИП, планове, 

програми и проекти, и/или реализацията им в различни времеви срокове. По отношение на 

смъртността кумулативен ефект би възникнал единствено ако друго ИП предполага 

висока смъртност на видове, идентифицирани като рискови при реализацията на ИП. ИП 

на практика няма да окаже подобни въздействия (вж. по-долу). 

 Възможните въздействия на ИП върху видовете птици, предмет на опазване в ЗЗ, са 

подробно разгледани и анализирани в т. V.1. На базата на изводите за въздействията, 

направени в тази точка, в т. V.2. са разгледани и възможните кумулативни въздействия. 

 

 

 

III. Описание на елементите на инвестиционното предложение, 

които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и 

проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително 

въздействие върху защитената зона и нейните елементи. 
 

 Потенциалните въздействия върху защитената зона, които осъществяването на 

настоящото ИП могат да окажат, са: 

 

 1. Унищожаване на местообитания на видове птици, предмет на опазване в 

зоната, в границите на частта от имота, заета от фотоволтаичните панели и инверторните 

блокове. Повишаващия трафопост и разпределителната уредба ще са разположени в 

съществуваща сграда непосредствено до иточната граница на имота, така че те няма да 

засегнат допълнителни площи. Подземните електропроводи също ще са предимно в 

границите на имота, като дължината на икопа до съществуващата сграда с повишаващия 

трафопост и разпределителната уредба ще е не повече от 3 метра, през нарушена 

територия, част от промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Имотът, в който ще 

се разположи фотоволтаичната инсталация, е със същото НТП – „За кариера за суровини 

за строителството и промишлеността в скален масив“, и е също част от промишлената 

площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на суровина, като 

в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-1). Липсва и 

растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, по-рядко 

храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни хабитати 

не представляват местообитание за нито един вид птица, предмет на опазване в зоната. 

 

 2. Фрагментация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в 

зоната - когато територия (полигон), заета от местообитание на даден вид е засегната 
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така, че оставащата част/части от същия са с недостатъчна площ, за да запази/запазят 

характеристиките си на местообитание за този вид. Много от видовете изискват определен 

размер на полигоните с потенциални местообитания, за да бъдат използвани от съответния 

вид, като този размер е видово специфичен. Имотът, в който ще се разположи 

фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За кариера за суровини за строителството и 

промишлеността в скален масив“, и е част от промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-

К” АД. Използва се за временно депониране на суровина, като в резултат в границите му 

на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-1). Липсва и растителност – наблюдават се 

единични екземпляри от пионерни тревисти, по-рядко храстови видове (къпина, шипка), 

предимно по периферията на имота. Подобни хабитати не представляват местообитание за 

нито един вид птица, предмет на опазване в зоната. 

 

 
 Фигура III-1: Характер на терена в границите на ПИ 53335.170.62. 

 

 

 

 3. Безпокойство за индивиди от видовете птици, предмет на опазване в зоната, 

от движението и работата на строителната и транспортната техника и хора, каквито ще 

присъстват в района на ИП единствено по време на строителството. Имотът, в който ще се 

разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За кариера за суровини за 

строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от промишлената площадка 

на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на суровина, като при тази 

дейност шумовото натоварване и безпокойството за евентуално обитаващи района 

индивиди са много по-силни. Модулите ще се разположат върху носеща конструкцията, 

която ще се държи на метални профили набити в земята. Подобна строителна технология 

не предполага употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 
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Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. 

 

 4. Загуба на гнезда с яйца и/или не добре летящи малки на гнездящи в 

границите на имота видове птици, предмет на опазване в зоната, ако строителството се 

извършва в рамножителния период. Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната 

инсталация, е с НТП „За кариера за суровини за строителството и промишлеността в 

скален масив“, и е част от промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се 

за временно депониране на суровина, като в резултат в границите му на практика липсва 

почвена покривка (Фиг. III-1). Липсва и растителност – наблюдават се единични 

екземпляри от пионерни тревисти, по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно 

по периферията на имота. Подобни хабитати не представляват местообитание за нито 

един вид птица, предмет на опазване в зоната, още по-малко гнездово такова. Характерът 

на ИП не предполага въздействие и по време на експлоатацията. 

 

 Във връзка с писмо с изх. № ПД-01-560-(5) от 17.02.2022 г. на РИОСВ Пазарджик, 

се разглеждат и следните потенциални въздействия: 

 

 5. Смущение и дезориентация на птиците чрез отражение и заслепяване от 

повърхността на панелите. 

 В една от цитираните в писмото на РИОСВ Пазарджик насочващи публикации 

(Herden et al. 2009) изрично се посочва: “Светлинните емисии, предизвикани от 

фотоволтаиците, ако въобще са налични, са много ниски...“, „Възприемането на модулите 

поради открояващ се цвят или светлинното отражение не е от значение за животните“, 

както и „... до сега не е доказано значително въздействие от кратки светлинни отблясъци, 

тъй като такива се срещат често в природата (водни повърхности, локви)...“. Целта на 

фотоволтаичния панел, като инженерно изобретение, е да поглъща слънчевата светлина, а 

не да я отразява. Възможно е, в зората на развитието на индустрията, подобен ефект да се 

е наблюдавал при някои модели. Към момента подобно въздействие не се разглежда в 

нито една от цитираните публикации (Harrison et al. 2016, Herden et al. 2009, Lammerant et 

al. 2020), нито в други, анализиращи въздействията на фотоволтаичните инсталации, 

които успяхме да намерим (вж. по-долу). 

 

 6. Опасност от сблъсък на птиците със съоръженията на фотоволтаичната 

инсталация. 

 Риска от сблъсък на птици с фотоволтаичните панели, разглеждащ се в 

литературата, произтича от една теоретична постановка (lake effect hypothesis), според 

която водолюбивите птици е възможно да възприемат фотоволтаичния парк като водно 

тяло, да се опитат да кацнат в него, и, в резултат, да загинат от сблъсъка. Както обаче ясно 

се казва в цитираните в писмото на РИОСВ Пазарджик насочващи публикации, до 

момента няма научни доказателства, демонстриращи значително въздействие върху 

птиците в резултат от сблъсък с фотоволтаични панели (Harrison et al. 2016, Lammerant et 

al. 2020). Нещо повече, Herden et al. (2009) изрично посочват: “Счита се, че този ефект 

(рискa от сблъсък – б.а.) има слабо въздействие за летящи животни (птици, прилепи, 

летящи насекоми), тъй като модулите като преграда не се различават съществено от която 

и да е друга вертикална такава като дървета, храсти или сгради.”, и „За птиците, като за 

животни с чудесно зрение, използвано за ориентиране, се предполага, че са в състояние да 
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различат отделните модулни редици и плоскости от голямо разстояние и да прекратят 

опитите се за приводняване върху тях“.  

 В началото на развитието на индустрията, предимно в САЩ, са проведени няколко 

изследвания върху смъртността на птици във фотоволтаични паркове, където 

действително се установяват, наред с други видове, и водолюбиви птици. През 2020 г., 

Kosciuch et al. (2020) правят обобщение на наличната литература за югоизточните Щати, в 

което се вижда, че по-висок брой загинали водолюбиви птици са намерени във 

фотоволтаични паркове в близост до влажна зона, известна с високата си концентрация на 

такива видове (трбва да се отбележи, че в публикацията не е направено разграничение 

между птици, загинали при предполагаем сблъсък с панелите, и такива, загинали при 

сблъсък със съпътстващи съоръжения, напр. електропроводи, които са с доказано подобно 

въздействие). През 2021 г., Kosciuch et al. (2021) провеждат собствено проучване, в което 

сравняват броя намерени мъртви водолюбиви птици в 5 фотоволтаични паркове 

(предполагаемо от сблъсък с панелите) с пет подобни, разположени в близост до 

парковете територии, без фотоволтаични панели. Двойките установени числености (в 

парка и прилежащата му контролна площ) на намерени мъртви водолюбиви птици са 

както следва: 1:0, 0:0, 2:0, 1:0, 5:6, или общо 9 мъртви водолюбиви птици в парковете, и 6 

извън, което не представвлява статистически достоверна разлика. Въпреки че 

статистически достоверна разлика в проведените тестове за ефективността на намиране на 

мъртвите птици в парковете и в контролните площи се наблюдават само за някои двойки 

парк - контрола, ясно е, че в контролните площи, в които растителността не се поддържа, 

и не са оградени, което предполага по-висока численост на некрофаги, шанса да се намери 

мъртва птица е много по-малък. Всичко това подсказва, макар и не научно доказано 

(поради не намерени мъртви птици в 4 от контролните площи, статистически тест е 

невъзможен), че намерените мъртви водолюбиви птици в границите на фотоволтаичните 

паркове могат да се обяснят с т.н. от авторите „random landing hypothesis“, според която 

тези индивиди са били болни и/или изтощени, и са паднали случайно в границите на 

парковете, както биха могли да паднат където и да било другаде (напомняме, че при 

едната от двойките парк-контрола съотношението е 5:6). Четири от изследваните 

фотоволтаични паркове са в близост до влажна зона с висока концентрация на 

водолюбиви птици. Макар и да не е подчертано от авторите, ако „lake effect hypothesis“ 

беше валидна, бихме очаквали масова смъртност на тези видове. Такава обаче не се 

наблюдава. Нещо повече, при проведените наблюдения на летящите в и над изследваните 

паркове водолюбиви птици, нито веднъж не е наблюдавано поведение, можещо да се 

оприличи на опит за кацане в границите им. Всичко това според нас категорично 

отхвърля възможността от подобен род въздействие. В частта, описваща конкретни 

изследвания на проблема, Herden et al. (2009) не установяват нито един случай на 

поведение у птиците, което може да бъде интерпретирано като негативна реакция на 

животните на въздействието на модулите. Не са наблюдавани опити за кацане върху 

модулите като върху вода, както и отклонения от обикновените летателни маршрути на 

прелитащите птици, които могат да се определят като предизвикани от смущение или 

объркване на екземплярите. Не са наблюдавани и каквито и да са сблъсъци, и не са 

намерени мъртви птици. Косвено доказателство в подкрепа на твърдението ни е и липсата 

на каквато и да е информация за подобно явление от други типове подобни съоръжения – 

напр. оранжериите, които нечие въображение също би оприличило на водни тела. 

 Настоящото ИП не предвижда въздушен електропровод, който може да причини 

смъртност на птици. Опасност от сблъсък на птиците със съоръженията на 

фотоволтаичната инсталация няма да има. 
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 7. Оптично въздействие на фотоволтаичните панели върху популации на 

водни насекоми. 

 Теоретичната постановка за оптично въздействие на фотоволтаичните панели 

върху популации на водни насекоми се формулира за първи път от Horváth et al. (2009). В 

последствие са проведени няколко изследвания на същата група унгарски учени (напр. 

Horvath et al. 2010, Száz et al. 2016), които доказват привличане на водни насекоми 

(разреди Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera, Diptera) от фотоволтаични панели. Още 

едно подобно проучване е проведено в САЩ (Black & Robertson 2019). Във всички 

публикации обаче липсват научни доказвателства за съществени въздействия върху 

популациите на засегнатите видове (вж. обобщение на резултатите в Taylor et al. 2019). 

По-ново изследване (McNamara 2021) доказва, че обилието на водни насекоми е 

многократно по-голямо в контролна площ, в която липсва светлинно замърсяване, 

отколкото в границите на фотоволтаичния парк. Следва да се отбележи, че всички 

експерименти, отчитащи привличане на водни насекоми от повърхности, подобни на 

фотоволтаичните панели, са проведени в непосредствена близост до водните тела, докато 

настоящото ИП е отдалечено на над 300 м от най-близкото такова (р. Марица). Освен това, 

и американските, и унгарските изследвания стигат до извода, че наличието на бял грид 

върху повърхността на панелите, какъвто има на всички по-нови модели, снижава 

драстично ефекта на привличане. Може да се заключи, е дори да се наблюдава някакво 

привличане на водни насекоми, то това ще са единични екземпляри, което няма как да 

повлияе на популациите им в съседство, или пък, още по-малко вероятно, да причини 

някакъв спад, който да се отрази на популациите на видове птици, предмет на опазване в 

зоната. Още повече, че няма нито един вид птица в България, който да е зависим изцяло от 

водните насекоми като източник на храна. „Оптично“ въздействие на фотоволтаичните 

панели върху популации на водни насекоми, и още по-малко – на видове птици, предмет 

на опазване в зоната (което касае настоящата оценка), няма да има. 

 

 

 

IV. Описание на Защитените Зони 
 

Площадката на „Огняново солар“ ЕООД попада в границите на защитена зона по 

смисъла на ЗБР – Защитена зона (ЗЗ) „Бесапарски ридове” с код BG0002057, обявена по 

Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици (Фиг. I-3).  

 

Площ на защитената зона – 14765.0525 ха (съгласно заповедта за обявяване и СДФ) 

или 14770.3264 ха (съгласно цифровите граници, актуални към 06.12.2021 г.). 

 

Характеристика: 

Бесапарските ридове са разположени в югоизападната част на Тракийската низина 

в близост до град Пазарджик, в подножието на Родопите. Мястото обхваща ниски 

варовити безлесни хълмове и съседните открити пространства на запад до пътя за Пещера, 

на изток до река Въча. Северна граница е река Марица, а южната преминава през 

землищата на селата Радилово, Бяга и Козарско и достига до град Кричим. На територията 

на зоната попадат и рибарниците до село Триводици. Бесапарските ридове са с надморска 

височина между 350 и 536 м. Около 90% от територията им е заета от калцифилни и 

топлолюбиви тревни съобщества и обработваеми площи. Има отделни петна 

широколистни и смесени гори. Най-разпространените тревни съобщества са доминирани 

от белизма /Dichantium ischaemum/, поради факта, че видът е много издържлив на паша, 
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утъпкване и особено на ерозия. Малък процент от територията е заета от храсти и ниски 

дървета. Срещат се и изолирани площи със широколистни и смесени гори. Варовитите 

хълмове се характеризират със специфична растителност, което определя тяхното 

значение като убежище на редки, ендемични и реликтни видове. На хълмовете расте един 

локален ендемичен растителен вид – текирската мишорка /Gypsophila tekirae/. От 

бозайниците, лалугерът /Spermophilus citellus/ заслужава особено внимание, тъй като 

представлява основен хранителен ресурс за хранещите се тук дневни грабливи птици, 

някои от които много редки и застрашени (Костадинова и Граматиков 2007). 

 

Цели на опазване:  

- Опазване и поддържане на местообитанията на видовете птици, предмет на 

опазване в зоната, за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние. 

- Възстановяване на местообитанията на видовете птици, предмет на опазване в 

зоната, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

 

Предмет на опазване: 

Съгласно заповедта за обявяване на зоната (Заповед № РД-786 от 29 Октомври 

2008 г. на Министъра на околната среда и водите), предмет на опазване в зоната са 25 вида 

птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР и 9 вида птици по чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР. Съгласно 

актуализираният стандартен формуляр (2015 г.), следствие проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза 

I“ (МОСВ 2013), като предемт на опазване в ЗЗ BG0002057 “Бесапарски ридове“ са 

включени 47 вида птици.  

 

Птици, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC 
Код Вид Местна 

попул. 

Миграционна популация Оценка 

Размн. Зимув. Премин. Попул. Цял.Оц. 

A393 Phalacrocorax pygmeus 
  

2-241i 
 

C C 

A022 Ixobrychus minutus  
 

1-5p 
  

C B 

A027 Egretta alba  
  

5i 
 

C C 

A030 Ciconia nigra  
 

3-4p 
  

C C 

A031 Ciconia ciconia  
 

20p 
  

C C 

A038 Cygnus cygnus 
  

52i 
 

C C 

A402 Accipiter brevipes 
 

2p 
  

C B 

A403 Buteo rufinus  7-14p 
   

B A 

A072 Pernis apivorus 
 

1p 
  

C B 

A073 Milvus migrans  
 

1p 
  

C A 

A080 Circaetus gallicus  
 

1p 
  

C C 

A081 Circus aeruginosus  2p 
   

C C 

A082 Circus cyaneus  
  

3-8i 
 

C B 

A083 Circus macrourus 
   

1i C B 

A089 Aquila pomarina  
 

1-2p 
  

C C 

A091 Aquila chrysaetos  1p 
   

C C 

A404 Aquila heliaca  6i 
   

A A 

A509 Aquila nipalensis  
   

1i A A 

A092 Hieraaetus pennatus  
 

1p 
  

C C 

A094 Pandion haliaetus 
   

1-2i B A 

A097 Falco vespertinus 
   

14i B A 

A103 Falco peregrinus  
 

1p 
  

C C 
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Код Вид Местна 

попул. 

Миграционна популация Оценка 

Размн. Зимув. Премин. Попул. Цял.Оц. 

A511 Falco cherrug  2p 
  

2i A A 

A133 Burhinus oedicnemus  
 

15-20p 
  

C B 

A224 Caprimulgus europaeus  
 

15-25p 
  

C C 

A229 Alcedo atthis  8-10p 
   

C C 

A231 Coracias garrulus  
 

7-10p 
  

C C 

A429 Dendrocopos syriacus  20-30p 
   

C C 

A242 Melanocorypha calandra  320-1000p 
   

B A 

A243 Calandrella brachydactyla  
 

30-150p 
  

B B 

A246 Lullula arborea  140-450p 
   

C C 

A255 Anthus campestris  
 

16-60p 
  

A A 

A307 Sylvia nisoria  
 

10p 
  

C C 

A338 Lanius collurio  
 

200-250p 
  

C C 

A339 Lanius minor  
 

15p 
  

C C 

A433 Lanius nubicus  
 

10-15p 
  

B B 

A379 Emberiza hortulana  
 

15p 
  

C C 

A439 Hippolais olivetorum    3-5p     C B 

 

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир. 

79/409/EEC 
Код Вид Местна попул. Миграционна популация Оценка 

Размн. Зимув. Премин. Попул. Цял.Оц. 

A053 Anas platyrhynchos  3-9p 
  

P C C 

A085 Accipiter gentilis  1p 
   

C C 

A086 Accipiter nisus  2p 
  

P C C 

A087 Buteo buteo  4p 
  

P C C 

A096 Falco tinnunculus  14-19p 
   

C C 

A099 Falco subbuteo  
 

1-3p 
 

P C C 

A136 Charadrius dubius  
 

1-5p 
 

P C C 

A230 Merops apiaster  
 

150-200p 
 

P B B 

A249 Riparia riparia   350p     C C 

 

 

 

 

V. Описание и анализ на степента на въздействие на 

инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на 

защитените зони 
 

V.1. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение 

върху видовете – предмет на опазване в защитените зони 

 

 За определяне степента на въздействието върху видовете птици, са възприети 

четири степени за оценка, което позволява да се отчетат различните параметри на 

значимостта на въздействието:  

- без въздействие (0) - не се засягат видове птици, които са предмет на опазване в 

защитената зона, и техните местообитания. 
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- незначително въздействие (1) - въздействие, което ще бъде краткосрочно и/или 

ще засегне незначителна част от популацията на даден вид, предмет на опазване в ЗЗ, и 

неговото местообитание, и засегнатата площ/част от популация е достатъчно малка, за да 

не предизвика промяна в природозащитното състояние на вида в границата на защитената 

зона (по Зингстра и кол. 2009). При все това тези въздействия се вземат под внимание и 

по експертна оценка могат да се предложат мерки за да се предотвратят или смекчат, 

когато е възможно. 

 - средно въздействие (2) - въздействие, което ще бъде дългосрочно или ще засегне 

значителна част от популацията на даден вид, предмет на опазване в ЗЗ, и неговото 

местообитание, но няма да промени природозащитното състояние на вида в границата на 

защитената зона (по Зингстра и кол. 2009). Тези въздействия се отчитат и в комбинация 

с други фактори, които са задължителни при определянето на смекчаващите мерки с 

цел предотвратяване или намаляване на въздействието. 

- значително въздействие (3) - въздействие, което ще бъде дългосрочно и ще 

засегне значителна част от популацията на даден вид, предмет на опазване в ЗЗ, и 

неговото местообитание, и би могло да промени природозащитното състояние на вида в 

границата на защитената зона (по Зингстра и кол. 2009). При значително въздействие 

задължително се прилагат адекватни, изпълними и контролируеми мерки за 

смекчаването му. В случай, че оценката на ефекта от прилагането им покаже, че 

степента на въздействие не се променя, се предлагат и разглеждат алтернативни 

решения. 

 

 

Описание и анализ на въздействието на ИП върху видове птици, включени в 

Приложение I на Дир.79/409/EEC 

 

A393 Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) 

 Гнездещо-прелетен и зимуващ вид с изолирани гнездови находища по Дунавското 

и Черноморското крайбрежие. Гнезди на дунавските острови Малък близнак, Цибър, 

Калновац, Мишка и Безименен. Най-стабилното находище е ез. Сребърна. Много рядко 

гнезди по р. Марица. 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. От 1997 г. 

започва оформянето на ново зимовище в района на Бургаските езера. 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. Малките напускат 

гнездата през юли. Рибояден (Големански 2011). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната зимуват между 2 и 241 индивида. Според 

Demerdzhiev (2014), видът зимува по р. Марица и в района на рибарниците при с. Три 

Водици. Като потенциални трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат 

водните тела (код N06), съставляващи 5% от площта на зоната (според стандартния 

формуляр), или 7299.842 дка (за да няма нулеви стойности при изчисляване площта на 

хабитатите, за които няма процентна стойност в стандартния формуляр, приемаме, че те 

са по 0.126%, като разликата до 100% е извадена пропорционално от останалите типове 

хабитати). 
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Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова е р. Марица, 

отстояща на над 300 м от границите на имота.  

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A022 Малък воден бик (Ixobrychus minutus) 

Гнездещо-прелетен вид. Среща се почти в цялата страна, главно под 600 m н. в. и в 

някои планини. Гнездовото му разпространение обхваща главно Дунавското и 

Черноморското крайбрежие и по-рядко във вътрешността на страната. 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. 

Малките са гнездожилци. В извънгнездовия сезон се среща и в нетипични за вида 

местообитания като пустеещи терени и окрайнини на гори в ниските части на планините. 

Храни се с насекоми, паяци, мекотели ракообразни, рибки и дребни земноводни и ларвите 

им (Големански 2011). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят между 1 и 5 двойки от вида. 

Според Demerdzhiev (2014), видът гнезди в района на рибарниците при с. Триводици и р. 

Въча при Кричим. В тези находища е установяван и от нас. Като потенциални гнездови и 

трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат водните тела (код N06), 

съставляващи 5% от площта на зоната (според стандартния формуляр), или 7299.842 дка. 
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Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова е р. Марица, 

отстояща на над 300 м от границите на имота.  

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A027 Голяма бяла чапла (Egretta alba) 

Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. От 1956 г. насам гнезди редовно 

само в резервата "Сребърна". Отделни двойки гнездят епизодично и в Бургаските езера. 

По време на миграцията и през зимата се среща по Черноморското крайбрежие и по-рядко 

в ниски части от вътрешността на страната. Обитава сладководни езера и блата, язовири и 

микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства. По време на миграции и зимуване се 

среща и в крайбрежни бракични водоеми, незамръзващи язовири, канали за напояване, 

обработваеми площи и др. Храни се основно с риба, попови лъжички, водни насекоми и 

ларвите им (Големански 2011). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната зимуват до 5 индивида. Според 

Demerdzhiev (2014), видът се среща и по време на прелет. Като потенциални трофични 

местообитания на вида в зоната трябва да се разглеждат водните тела с прилежащата им 

растителност, влажните и мезофилните тревисти места и обработваемите земи (кодове 

N06, 07, 10, 12 и 15), съставляващи 52% от площта на зоната (според стандартния 

формуляр), или 76778.273 дка. 
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Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

нивите югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A030 Черен щъркел (Ciconia nigra) 

Прелетен вид. Среща се от морското равнище до около 1600 м н.в. Обитава 

различни типове гори - крайречни, широколистни, равнинни и планиниски, и отвесни 

скални масиви. Тези райони винаги са в близост до водоеми (реки, язовири, рибарници и 

др.) с наличие на обилна храна за вида. Гнездата са разположени на скали или дървета. 

Характерно при тези два типа гнездене за вида е, че гнездата по скали обикновено са 

лесно видими - не рядко близо до човешка дейност, а двойките, гнездящи в горите са 

много по-предпазливи и избират райони, рядко посещавани от хора. Гнездовия период 

започва през април. През май снася 2-5 яйца, най-често 3. Мътенето продължава 35-38 

дни. Малките излитат от гнездото след около 63-71 дни. Храни се почти изцяло с водни 

животни - риба, земноводни, влечуги (Големански 2011, Симеонов и кол. 1990, лични 

данни). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 3-4 двойки. Според Demerdzhiev 

(2014), една двойка гнезди около р. Въча между Кричим и Куртово Конаре (извън 

границите на ЗЗ), и още 2-3 двойки само се хранят в зоната. Установен през 2019 г. по 
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време на прелет. Като потенциални гнездови местообитания на вида в зоната могат да се 

разглеждат по-обширните и по-запазени, с по-високи и стари дървета горски масиви 

(единствено в югозападната част, между селата Бяга, Капитан Димитриево и Радилово, и 

изолирани петна по р. Марица). В зоната липсват скални масиви, подходящи за гнездене 

на вида. Като трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат водните тела с 

прилежащата им растителност, влажните и мезофилните тревисти места и обработваемите 

земи (кодове N06, 07, 10, 12 и 15), съставляващи 52% от площта на зоната (според 

стандартния формуляр), или 76778.273 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

нивите югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A031 Бял щъркел (Ciconia ciconia) 

Белия щъркел е синантропен вид – гнезди в населени места (без централните части 

на по-големите градове) върху електрически стълбове, комини, камбанарии на църкви, по-

големи дървета. По време на размножаване и миграция обитава влажни зони от естествен 

и изкуствен произход, мочурища, блата, ливади, пасища, обработваеми площи 

(люцернови ниви, оризища, разорани места), покрай канали. Храни се с жаби и техните 

ларви, гущери, змии, риби, водни насекоми, скакалци, личинки, червеи, гризачи, млади 

птици. Размножаването е от началото на април до края на юли – началото на август. 
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Малките са гнездожилци. Прелета е от началото на март докъм средата на април и от 

началото на август до края на септември (Симеонов и кол. 1990, Симеонов и Мичев 1991, 

Jonsson 2006, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 20 двойки. Според Demerdzhiev 

(2014), 5 двойки гнездят в Исперихово и една – в Капитан Димитриево. По време на 

теренни проучвания сме установявали гнездене освен в Капитан Димитриево, така също и 

в Синитово (по едно гнездо), както и 3 гнезда в Куртово Конаре (извън ЗЗ). Установявали 

сме видът също в района на Триводици и Кричим (извън ЗЗ). Установявали сме го и по 

време на прелет. Като потенциални гнездови местообитания на вида в зоната могат да се 

разглеждат населените места. Като трофични местообитания в зоната трябва да се 

разглеждат водните тела с прилежащата им растителност, влажните и мезофилните 

тревисти места, както и част от сухите такива, и обработваемите земи (кодове N06, 07, 09, 

10, 12 и 15), съставляващи 58.5% (половината от хабитат N09) от площта на зоната 

(според стандартния формуляр), или 86375.557 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

нивите югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 
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A038 Поен лебед (Cygnus cygnus) 

Преминаващ и зимуващ основно около големите водоеми по Черноморското 

крайбрежие. Във вътрешността на страната е по-малоброен. По време на прелет и 

зимуване обитава крайбрежни бракични или солени езера, морски плитчини, реки, езера, 

изкуствени водоеми. Храни се предимно в зимни посеви в съседство (до около 3 км) с 

големи незамръзващи водоеми, където нощува (Големански 2011, Нанкинов и кол. 1997, 

Brazil 1981). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната зимуват до 52 индивида. Според 

Demerdzhiev (2014), видът се среща и по време на прелет. Като потенциални трофични 

местообитания на вида в зоната трябва да се разглеждат единствено обработваемите земи 

(код N12) в близост – до 3 км, до по-големите водни тела – р. Марица и рибарниците при 

с. Триводици. Според данните от CORINE Landcover 2006, в този обхват попадат 

21114.351 дка обработваеми земи (код 211). 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

нивите югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 
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A402 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes)  

Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Есенната миграция е основно през 

септември, а пролетната започва в края на април. Гнезди в разредени широколистни гори, 

залесени речни долини, групи дървета сред открити пространства в равнини и 

предпланини до около 700 m н.в. Гнездото е на дърво, разположено близо до ствола на 

височина 6-12 m. Снася през май. Мъти само женската в продължение на 30-35 дни. 

Малките остават в гнездото около 45 дни. Напускат го преди маховите и кормилните пера 

да са израсли напълно. Придържат се близо до гнездото, като прекарват голяма част на 

земята. Храни се най-често с мишевидни гризачи, пойни птици, гущери, скакалци. Ловува 

и в открити пространства и селскостопански площи (Големански 2011, Симеонов и кол. 

1990, Янков 2007, Jonsson 2006). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 2 двойки. Според Demerdzhiev 

(2014), една двойка гнезди между Исперихово и Капитан Димитриево, и една – 

югоизточно от Главиница. Като потенциални гнездови местообитания на вида в зоната 

могат да се разглеждат горски масиви с по-високи и стари дървета или групи от такива. 

Като трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат всички типове хабитати 

без водните и антропогенните такива (кодове N07, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22), 

съставляващи 84% от площта на зоната (според стандартния формуляр), или 124026.441 

дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

нивите югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 
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 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A403 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 

Постоянен, гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. Разпространен от 

морското равнище до около 1500 м н.в. в планините. Типичните гнездови местообитания 

на вида са по-топли райони - скалисти проломни долини, открити терени с южно 

изложение и т.н. Гнездата са разположени на скали или дървета сред обширни открити 

територии, където птиците ловуват. Рядко гнезди в изоставени кариери и по електрически 

стълбове. Гнездовия период започва през март. Снася 3-4 яйца през март-април. Мътенето 

продължава около 26 дни. Малките излитат от гнездото след около 42 дни. Храни се с 

различни видове гризачи - в някои райони основно с лалугери, влечуги, земноводни и 

птици. Ловува в открити пространства, вкл. обработваеми земи (Големански 2011, 

Симеонов и кол. 1990, Demerdzhiev et al. 2014). 

Оценка на вида в зоната. 

Според стандартния формуляр в ЗЗ гнездят между 7 и 14 двойки. Според 

Demerdzhiev (2014), най-голямата численост – 19 двойки, е регистрирана през 2008 г., като 

гнездата са разположени в цялата територия на зоната. Според Demerdzhiev et al. (2014), 

kъм 2011 г. гнездящите двойки намаляват до 7 (липсват данни за разпределението им в 

зоната). В зоната липсват естествени скални масиви, подходящи за гнездене на вида. Като 

потенциални гнездови местообитания за вида в зоната трябва да се разглежда всяка 

територия, тъй като гнезденето му е микрохабитатно обусловено, и е достатъчно да има 

едно дърво, за да може видът да гнезди. Като трофични местообитания в зоната трябва да 

се разглеждат тревистите места, вкл. каменистите такива, храсталаците и обработваемите 

площи (кодове N08, 09, 10, 12, 15, 22), съставляващи 69% от площта на зоната (според 

стандартния формуляр), или 101878.862 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

нивите югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 
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безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A072 Осояд (Pernis apivorus) 

Прелетен и преминаващ вид. Пролетната миграция е от средата на март до края на 

април, а есенната – от началото на август до края на октомври. Разпространен от морското 

равнище до около 1600-1700 м н.в., като най-често се среща в топли предпланиски и ниско 

планиски райони. Обитава райони със запазени високостблени широколистни и смесени 

гори - предимно букови, изпъстрени с поляни или в близост до ливади и пасища. 

Гнездовия период започва през април. Строи собствено гнездо по дървета, на 4 - 25 m 

височина, или използва чужди гнезда на други едри видове птици - хищни, гарван. През 

април-май снася най-често 2 яйца, много рядко 1, 3, 4. Мътенето продължава 28-37 дни. 

Малките излитат от гнездото след около 40-45 дни, но стават самостоятелни на 75 - 100 

дневна възраст. По време на прелета се среща и в открити пространства, вкл. 

обработваеми площи, с малки гори и еденични дървета. Храни се основно с ларви на 

земни оси, пчели, стършели и др. насекоми, яде и гризачи, влечуги, дребни птици 

(Големански 2011, Симеонов и кол. 1990, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнезди 1 двойка. Според Demerdzhiev 

(2014), гнездото е в района на с. Бяга. Като потенциални гнездови местообитания на вида 

в зоната могат да се разглеждат по-обширните и по-запазени, с по-високи и стари дървета 

горски масиви (единствено в югозападната част, между селата Бяга, Капитан Димитриево 

и Радилово). Като трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат всички 

типове тревисти и храстови хабитати (кодове N08, 09, 10, 22), съставляващи 22% от 

площта на зоната (според стандартния формуляр), или 32483.116 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

тревистите места, отстоящи на около 300 м южно от границите на имота.  

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 
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Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A073 Черна каня (Milvus migrans) 

Гнездещо-прелетнен, преминаващ и отчасти зимуващ вид. През размножителния 

сезон е най-чест по по р. Дунав и притоците му, по 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. 

Обитава 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. Гнезди поединично или в разредени колонии до 30 двойки в гори и групи дървета 

в големи речни долини и край изкуствени водоеми. Събира се на групи по време на 

хранене, скитане, почивка и миграция. По това време се среща и в открити пространства. 

Полифаг, храни се с мърша, често отнема плячката на други птици, лови насекоми и 

дребни гръбначни животни, вкл. риба. Ловува предимно в и около влажни зони, но също в 

открити пространства, вкл. обработваеми площи (Големански 2011, Симеонов и кол. 1990, 

Sergio & Boto 1999, Sergio et al. 2003, Zawadzka 1999). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнезди 1 двойка. Според Demerdzhiev 

(2014), гнездото е край р. Марица, в района на Синитово. Като потенциални гнездови 

местообитания на вида в зоната могат да се разглеждат крайречните гори около р. 

Марица. Като трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат водните тела с 

прилежащата им растителност, тревистите места, и обработваемите земи (кодове N06, 07, 

09, 10, 12, 15), съставляващи 65% от площта на зоната (според стандартния формуляр), 

или 95972.841 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 
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хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

нивите югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A080 Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Прелетен вид. Пролетната миграция е през март, а есенната – от втората половина 

на август до края на октомври. Среща се основно в предпланински и ниско планински 

райони, рядко до около 1400 м н.в. Гнезди в стари разредени широколистни, по-рядко 

иглолистни гори в близост до сухи пустеещи терени, ерозирани склонове, пасища, ливади, 

скалисти терени, селскостопански площи. Размножителния период започва в края на 

април. Гнездото е разположено на дървета, на височина 6-10 m. През май снася 1-2 яйца. 

Мъти през втората половина на май в продължение на 45-47 дни. Малките напускат 

гнездото на 70-75 дневна възраст, или в първата половина на август. По време на прелет се 

среща и в открити обработваеми площи с еденични дървета. Храни се почти изцяло със 

змиии, гущери и жаби, рядко с дребни бозайници и насекоми (Симеонов и кол. 1990). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнезди 1 двойка. Според Demerdzhiev 

(2014), видът е гнездял в гора, източно от с. Капитан Димитриево, но гората е била 

изсечена. Оттогава в зоната се срещат само неполово зрели птици. По време на теренни 

проучвания възрастни индивиди са наблюдавани на 3 км югозападно от имота. Като 

потенциални гнездови местообитания на вида в зоната могат да се разглеждат по-

обширните и по-запазени, с по-високи и стари дървета горски масиви (единствено в 

югозападната част, между селата Бяга, Капитан Димитриево и Радилово). Като трофични 

местообитания в зоната трябва да се разглеждат всички типове тревисти и храстови 

хабитати, скалисти терени и обработваеми площи (кодове N08, 09, 10, 12, 15, 22), 

съставляващи 69% от площта на зоната (според стандартния формуляр), или 101878.862 

дка. 
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Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

нивите югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A081 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) 

Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ. Обитава блата, езера и устия на реки с 

гъста растителност от тръстика и папур. По време на миграции и зимуване се среща около 

различни естествени и изкуствени влажни зони в ниските части на страната. (Големански 

2011). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 2 двойки от вида. Според 

Demerdzhiev (2014), видът се среща и по време на миграция. Като потенциални гнездови и 

трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат водните тела и прилежащата им 

растителност (код N06 и 07), съставляващи 5% от площта на зоната (според стандартния 

формуляр), или 7299.842 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-
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1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова е р. Марица, 

отстояща на над 300 м от границите на имота.  

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A082 Полски блатар (Circus cyaneus) 

Преминаващ, зимуващ и вероятно гнездещ вид. Обитава различни открити 

пространства – пасища, ливади, тръстикови масиви, речни разливи, ниви. Прелета е от 

началото на март до средата на април и от началото на август до края на ноември. Храни 

се с дребни бозайници, дребни и/или млади птици, по-рядко с влечуги и насекоми 

(Големански 2011, Симеонов и кол. 1990, Jonsson 2006). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната зимуват между 3 и 8 индивида. Според 

Demerdzhiev (2014), видът се среща и по време на прелет. По време на теренни 

проучвания отделни индивиди са наблюдавани на 3 км югозападно от имота при 

зимуване. Видът не гнезди в зоната. Като потенциални трофични местообитания на вида в 

зоната трябва да се разглеждат водните тела с прилежащата им растителност, тревистите 

места и обработваемите земи (кодове N06, 07, 09, 10, 12 и 15), съставляващи 65% от 

площта на зоната (според стандартния формуляр), или 95972.841 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 
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хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

нивите югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A083 Степен блатар (Circus macrourus)  

Преминаващ и отчасти зимуващ вид. През територията на страната преминава 

южната граница на ареала му. Обитава открити местности, степи, ливади, заблатени 

понижения, често в близост до вода, напоследък установен в житни култури (Големански 

2011).  

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, видът е представен в зоната с единични 

екземпляри по време на прелет. Според Demerdzhiev (2014), видът се среща и през зимата. 

Видът не гнезди в страната, респ. в зоната. Като потенциални трофични местообитания на 

вида в зоната трябва да се разглеждат водните тела с прилежащата им растителност, 

тревистите места и обработваемите земи (кодове N06, 07, 09, 10, 12 и 15), съставляващи 

65% от площта на зоната (според стандартния формуляр), или 95972.841 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

нивите югоизточно от разглеждания имот. 
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Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A089 Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Прелетен вид. Гнезди в стари широколистни и смесени гори в близост до речни 

долини, пасища, ливади, блата, селскостопански площи. Гнездата са разположени основно 

на широколистни дървета в окрайнините на горите на височина 6 - 25 m. Снася в началото 

на май. Мътенето продължава 38-41 дни. Малките напускат гнездото на около 55 дневна 

възраст. Пролетната миграция е от средата на февруари до началото на април, а есенната – 

от началото на август до средата на октомври. По време на прелет се среща повсеместно в 

открити пространства. Храни се с дребни бозайници, гущери, жаби, насекоми (Симеонов 

и кол. 1990, Jonsson 2006). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 1-2 двойка. Според Demerdzhiev 

(2014), една двойка е гнездяла край Стара река, между Кричим и Исперихово. След 

регистрацията през 2003 г., двойката не е установявана. Втора двойка гнезди на границата 

на зоната, в района на с. Козарско. При теренните ни проучвания бяха наблюдавани птици 

по време на прелет. Като потенциални гнездови местообитания на вида в зоната могат да 

се разглеждат по-обширните и по-запазени, с по-високи и стари дървета горски масиви 

(единствено в югозападната част, между селата Бяга, Капитан Димитриево и Радилово). 

Като трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат всички типове тревисти 

хабитати и обработваеми площи (кодове N07, 09, 10, 12, 15), съставляващи 60% от площта 

на зоната (според стандартния формуляр), или 88590.315 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 
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по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

нивите югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A091 Скален орел (Aquila chrysaetos) 

Постоянен вид, младите птици извършват скитания до достигане на полова зрялост. 

Моногамен вид. През гнездовия период у нас се среща от предпланините до алпийския 

пояс на планините. Гнездата са разположени на отвесни скали в близост до обширни 

открити терени, където ловува, много рядко в гори по стари дървета. Гнездовия период 

започва през март, през април снася 1-2 яйца. Мътенето продължава около 45 дни, 

малките излитат от гнездата след около 80 дни. Храни се различни видове животни - 

бозайници, птици, сухоземни костенурки, змии и др., също така и мърша (Симеонов и кол. 

1990, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнезди 1 двойка. Според Demerdzhiev 

(2014), зоната се посещава от единични неполовозрели индивиди, ловуващи тук в 

различни периоди от годината. Като потенциални гнездови местообитания на вида в 

зоната могат да се разглеждат по-обширните и по-запазени, с по-високи и стари дървета 

горски масиви (единствено в югозападната част, между селата Бяга, Капитан Димитриево 

и Радилово). В зоната липсват скални масиви, подходящи за гнездене на вида. Като 

трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат всички типове тревисти и 

храстови хабитати и скалисти терени (кодове N08, 09, 10, 22), съставляващи 22% от 

площта на зоната (според стандартния формуляр), или 32483.116 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 
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промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

тревистите места, отстоящи на около 300 м южно от границите на имота.  

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

 A404 Кръстат орел (Aquila heliaca) 

 Гнездещо-прелетен, преминаващ и отчасти зимуващ вид. През размножителния 

период обитава широколистни и иглолистни гори и техните окрайнини, речни долини, 

открити пространства – ливади, пасища, обработваеми земи с групи или единични големи 

дървета, но винаги в близост до течаща вода на разстояние до 300 - 350 m. По време на 

миграция и през зимата се среща в равнини с оазисни горички и еденични дървета. Храни 

се с бозайници, най-вече лалугери, хомяци, зайци, но и с по-дребни гризачи, по-рядко с 

птици – пъдпъдъци, яребици, фазани, пойни (Големански 2011, Симеонов и кол. 1990, 

Heredia 1996). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната се срещат постоянно до 6 индивида. 

Според Demerdzhiev (2014), зоната представлява временно местообитание на 

неразмножаващи се индивиди, като числеността им през отделните години варира между 

3 и 6 индивида. Видът не гнезди в зоната. Като трофични местообитания в зоната трябва 

да се разглеждат всички типове тревисти хабитати и обработваеми площи (кодове N07, 09, 

10, 12, 15), съставляващи 60% от площта на зоната (според стандартния формуляр), или 

88590.315 дка. 
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Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

нивите югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A509 Степен орел (Aquila nipalensis) 

Скитащ вид. След 2001 г. в Сливенското поле, Бесапарските ридове и край яз. 

"Студен кладенец" са регистрирани птици, понякога задържащи се повече от месец. 

Единични наблюдения има и в други части на страната. Отнася се за неразмножаващи се, 

скитащи, най-често полово незрели птици (в отделни случаи и възрастни) предимно по 

време на миграция, но също и през размножителния период. По време на миграцията е 

наблюдаван и по Черноморското крайбрежие и Добруджа. Обитава степни и полустепни 

райони, хълмисти райони с бедна растителност, обработваеми площи. Гнезди на ниско 

дърво, скала или на земята. В България е наблюдаван да се храни с лалугери, които улавя 

сам или добива от други видове хищни птици, както и с часове да ловува пешком 

насекоми и гущери (Големански 2011, Симеонов и кол. 1990). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, видът е представен в зоната с единични 

екземпляри по време на прелет. Според Demerdzhiev (2014), зоната се посещава от 

скитащи, полово незрели птици. Видът не гнезди в страната, респ. в зоната. Като 

потенциални трофични местообитания на вида в зоната трябва да се разглеждат 
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тревистите места и обработваемите земи (кодове N09, 10, 12 и 15), съставляващи 60% от 

площта на зоната (според стандартния формуляр), или 95972.841 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

нивите югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A092 Малък орел (Hieraaetus pennatus) 

Прелетен вид. Среща се основно в ниско разположени равнинни райони, 

предпланини и планините до около 1400 м н.в. Разпространен у нас предимно в 

Югоизточна и Североизточна България, много по-рядък или напълно отсъства в другите 

части на страната. Гнезди в стари широколистни и смесени гори – равнинни, крайречни и 

планиски, или запазени групи стари дървета сред по-млади гори, в близост до обширни 

открити пространства. Гнездовия период започва в началото на април. Строи собствени 

гнезда или използва гнезда на други хищни птици, разположени да дървета, много рядко 

на скали. В края на април-началото на май снася 2-3 яйца. Мътенето продължава около 36-

39 дни. Малките напускат гнездото на около 45-55 дни. Пролетната миграция е през март-

април, а есенната – от втората половина на август до края на октомври. По време на 

миграция се среща и в открити пространства с еденични и групи от дървета, вкл. 

обработваеми земи. Храни се с дребни и средноголеми птици и дребни бозайници, 



 33 

влечуги и т.н., които лови както в горите, така и в открити места (Големански 2011, 

Симеонов и кол. 1990, Янков 2007, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнезди 1 двойка. Според Demerdzhiev 

(2014), тази двойка гнезди по северните склонове на Родопите, а в зоната само ловува. 

Като потенциални гнездови местообитания на вида в зоната могат да се разглеждат по-

обширните и по-запазени, с по-високи и стари дървета горски масиви (единствено в 

югозападната част, между селата Бяга, Капитан Димитриево и Радилово). Като трофични 

местообитания в зоната трябва да се разглеждат всички типове тревисти и храстови 

хабитати и обработваеми площи, както и горите (кодове N07, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 

21), съставляващи 81% от площта на зоната (според стандартния формуляр), или 

119596.925 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

нивите югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A094 Орел рибар (Pandion haliaetus) 

Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Среща се в ограничен и непостоянен брой 

находища. Обитава разнообразни естествени и изкуствени влажни зони със стоящи или 

течащи води. Основно изискване към местообитанието е наличие на значителни 
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хранителни ресурси (предимно риба) в съчетание с подходящи места за гнездене (стари 

дървета в заливни гори, стълбове на далекопроводи и др.). При търсене на храна се 

отдалечава до 10 - 20 km. Снася от втората половина на април до началото на май. 

Инкубационният период е 34-40 дни. До есенната миграция младите птици са свързани с 

възрастните. Мигрира на широк фронт. Храни се изключително с риба (Големански 2011). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, 1-2 индивида от вида се срещат по време на 

прелет. Според Demerdzhiev (2014), видът се среща по време на миграция по р. Марица и в 

района на рибарниците при Триводици. Видът не гнезди в зоната. Като потенциални 

трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат водните тела (код N06), 

съставляващи 5% от площта на зоната (според стандартния формуляр), или 7299.842 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова е р. Марица, 

отстояща на над 300 м от границите на имота.  

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A097 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) 

Обитава открити пространства и обработваеми площи с единични дървета и малки 

горички, разредени гори с обширни поляни, пасища, ливади, често в съседство с влажни 

зони. Храни се с дребни мишевидни гризачи и земеровки, насекоми, предимно 

правокрили и твърдокрили, но също така водни кончета, гущери, по време на 
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размножаването – и млади птици и жаби. По време на миграции често ловува в угари или 

стърнища. Пролетния прелет е април-май, а есенния – от края на август до октомври 

(Симеонов и кол. 1990, Jonsson 2006, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, по време на прелет през зоната преминават до 14 

индивида. Според Demerdzhiev (2014), видът се среща рядко по време на прелет, 

предимно при пролетната миграция. Видът не гнезди в зоната. Като потенциални 

трофични местообитания на вида в зоната трябва да се разглеждат всички тревисти места 

и обработваемите земи (кодове N07, 09, 10, 12 и 15), съставляващи 60% от площта на 

зоната (според стандартния формуляр), или 88590.315 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

нивите югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A103 Сокол скитник (Falco peregrinus) 

Постоянен вид. През есенно-зимния период извършва вертикални миграции и 

скитания в по-ниско разположени райони. Среща се главно в предпланински и планински 

райони, отделни двойки до субалпийската зона на високите планини. Обитава различни 

типове вертикални скалисти райони - проломни долини, дефилета, единични скали, 

скални венци и др. скалисти терени в близост до открити пространства. Не строи 
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собствени гнезда, а гнезди направо върху субстрата в добре защитени укрития по отвесите 

на скалите - ниши, площадки и др. Понякога използва гнезда на други птици, гнездящи по 

скали - предимно на гарван. Много рядко у нас е установено гнездене по високи 

постройки, а през есенно-зимния период се наблюдават птици, ловуващи в селища. 

Гнездовия период започва през март-април и тогава снася най-често 3-4 яйца. Мътенето 

продължава около 30 дни. Малките излитат от гнездата след около 45 дни, или най-късно 

в края на май. В Източна Европа есенното скитане започва през август, а от ноември до 

февруари се намира в местата за зимуване. По време на скитанията и зимуването се среща 

в разнообразни местообитания, където има струпвания на птици – основната му храна – 

влажни зони, населени места, индустриални комплекси (хлебозаводи, силози) и др. 

Типичен орнитофаг - храни се с диви и домашни (особено през зимата) гълъби, вранови, 

скорци, чучулиги, дроздове, също и по-едри видове – патици, яребици, които улавя във 

въздуха (Големански 2011, Симеонов и кол. 1990, Jonsson 2006, Ragyov et al. 2007, лични 

набл.). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнезди 1 двойка. Според Demerdzhiev 

(2014), в зоната само ловуват птици от двойки, гнездящи по северните склонове на 

Родопите. Видът бе установен от нас да ловува по билото на 4 км западно от ИП извън 

гнездовия сезон. В зоната липсват скални масиви, подходящи за гнездене на вида. Като 

трофични местообитания в зоната трябва да се разглежда цялата ѝ площ, тъй като видът 

ловува във въздушното пространство навсякъде, където има птици, вкл. в населени места. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида, тъй като не се обитава от никакви 

птици. Най-близкото трофично такова са нивите югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 
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 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A511 Ловен сокол (Falco cherrug) 

Прелетен, преминаващ, рядко постянен вид. Последното потвърдено гнездене в 

страната е от 1998 г. Въпреки усилени теренни проучвания в периода 2006 – 2013, 

гнездене не е установено. Наблюденията през размножителния период са на еденични, 

вероятно неразмножаващи се/скитащи птици. Среща се в райони с широк вертикален 

диапазон - от морското равнище до алпийската зона на планините. Гнезди в два типа 

хабитати – по дървета в крайречни или оазисни гори или групи дървета в обширни 

открити местообитания в равнини, или по скали, в близост до обширни пасища в равнини 

и планини. Не строи гнезда – използва такива на други едри птици, вкл. и разположени на 

електрически стълбове (най-често на гарван) или направо без постелка по скали - в ниши и 

върху площадки. Гнездовия период започва в края на февруари-началото на март. В края 

на март снася 2-6 яйца. Мътенето продължава 30 дни. Малките напускат гнездото след 

около 45 дни. Храни се с различни видове гризачи - особено лалугери, а също и различни 

видове птици - гълъбови, вранови, пойни и др., които ловува в открити местообитания, 

вкл. обработваеми земи (Големански 2011, Gorman 1998, Nemček et al. 2016, Ragyov et al. 

2009, Ragyov et al. 2014). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 2 двойки. До два индивида се 

срещат по време на прелет. Според Demerdzhiev (2014), една двойка вероятно е гнездяла 

по северните склонове на Родопите в периода 2000 - 2005 г. Въпреки усилени теренни 

проучвания в периода 2006 - 2013, вкл. в района на зоната, гнездене не е установено. През 

2011 г. млада птица със сателитен предавател, освободена по проект за реинтродукция на 

вида в района на с. Тъжа, прекарва няколко дни в района на зоната (Д. Рагьов, устно 

съобщение). Видът не гнезди в зоната. Като трофични местообитания в зоната трябва да 

се разглеждат всички типове тревисти хабитати и обработваеми площи (кодове N07, 09, 

10, 12, 15), съставляващи 60% от площта на зоната (според стандартния формуляр), или 

88590.315 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

нивите югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 
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 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A133 Турилик (Burhinus oedicnemus) 

Гнездящо-прелетен и преминаващ вид. Пролетния прелет е през април, а есенния – 

септември - октомври. Обитава степни и равнинни райони в близост до водоеми: 

каменисти, песъчливи и глинести биотопи, изоставени ниви, ниски планински склонове с 

редки храсталаци, дюни, широки пясъчно-чакълести брегове и острови в и покрай по-

големи реки, обработваеми площи. Снася през май направо на земята. Малките се 

излюпват в края на май и юни и излитат през юли. Някои двойки имат второ люпило. 

Храни се с едри насекоми, охлюви, червеи, гущери, дребни гризачи. Активен предимно 

нощем (Големански 2011, Нанкинов и кол. 1997, Caccamo et al. 2011, Green & Taylor 1995, 

Stojanov & Donchev 2014.). 

Оценка на вида в зоната. 

Според стандартния формуляр в ЗЗ гнездят между 15 и 20 двойки. Според 

Demerdzhiev (2014), гнездата са разположени в почти цялата територия на зоната. Като 

потенциални местообитания за вида (гнездови и трофични) в зоната трябва да се 

разглеждат тревистите места, вкл. каменистите такива, и обработваемите площи (кодове 

N09, 10, 12, 15, 22), съставляващи 63% от площта на зоната (според стандартния 

формуляр), или 93019.831 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова са нивите 

югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 
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Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A224 Козодой (Caprimulgus europaeus) 

Прелетен вид. С петнисто разпространение у нас, среща се от морското равнище до 

около 1800 м н.в. в планините. Обитава разредени и/или нискостъблени широколистни, 

по-рядко смесени и иглолистни гори с поляни, просеки, сечища, групи дървета сред 

открити пространства, хълмисти склонове с храсти. Брачни полети са регистрирани от 

последната десетдневка на април до началото на юни. Гнездото е ямка на земята, често 

неразличима, без постилка. През май-юни снася 2 яйца. Мътенето продължава 17-21 дни. 

Малките напускат гнездото още преди да могат да летят, на 17 дневна възраст. Пролетната 

миграция е в началото на май, а есенната - от август до средата на октомври. Храни се с 

насекоми, които лови нощем във въздуха. Ловува в разнообразни хабитати, вкл. населени 

места около улични лампи (Нанкинов и кол. 1997, Jonsson 2006, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 

Според стандартния формуляр в ЗЗ гнездят между 15 и 25 двойки. Според 

Demerdzhiev (2014), гнездата са разположени в почти цялата територия на зоната. Като 

потенциални местообитания за вида (гнездови и трофични) в зоната трябва да се 

разглеждат горите и храсталаците (кодове N08, 16, 17, 19), съставляващи 15% от площта 

на зоната (според стандартния формуляр), или 22147.579 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова е разредените 

гори западдно и югозападно от ИП, като най-близкото петно е на над 800 м от границите 

на имота.  
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Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A229 Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 

Постоянен вид. Обитава реки, блата, езера, язовири, рибарници и други водоеми в 

близост (до около 50 m) до отвесни глинести, песъчливи и чакълести брегове, в които 

копае гнездата си. Гнезди от май до юни, понякога втори път през юли - август. Мътенето 

продължава 18-21 дена, малките напускат гнездото на 23-27 дневна възраст. През зимата 

напуска водоемите, които обитава през размножителния период, и се среща по 

незамръзващи части на реки, язовири, рибарници и топлици. Храни се с дребна риба, 

много рядко – жаби и ракообразни (Нанкинов и кол. 1997). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят между 8 и 10 двойки от вида. 

Според Demerdzhiev (2014), видът гнезди по р. Марица. Като потенциални гнездови и 

трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат водните тела (код N06), 

съставляващи 5% от площта на зоната (според стандартния формуляр), или 7299.842 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова е р. Марица, 

отстояща на над 300 м от границите на имота.  
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Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A231 Синя гарга (Coracias garrulus) 

Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Обитава открити полета и обработваеми 

площи с еденични стари дървета, крайречни гори, окрайнини на гори и по-рядко скалисти 

брегове, проломи, дефилета ждрела в ниско разположени равнинни и хълмисти райони. 

Гнезди в хралупи на дървета, непристъпти земни и скални дупки, различни кухини в 

електрически стълбове, силози и др. Гнедовия период започва в края на април. Снася 3-7 

яйца в началото на май, като мътеното трае около 20 дни. Малките напускат гнездото след 

около 25-30 дни. Пролетната миграция е от втората половина на април до края на май, а 

есенната – от края на юли до втората половина на септември. Храни се с нсекоми, червеи, 

малки жаби, влечуги, дребни бозайници. Ловува в открити пространства (Големански 

2011, Нанкинов и кол. 1997, Jonsson 2006, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 

Според стандартния формуляр в ЗЗ гнездят между 7 и 10 двойки. Според 

Demerdzhiev (2014), видът гнезди по р. Марица и в югозападната част на зоната. При 

теренни проучвания сме го установявали в североизточната ѝ част, юг-югозапад от 

Триводици. Установен и през гнездовия период на около 3 км югозападно от ИП. Като 

потенциални местообитания за вида в зоната трябва да се разглеждат всички типове 

хабитати без водните, гористите и антропогенните такива (кодове N07, 08, 09, 10, 12, 15, 

21, 22), тъй като гнезденето му е микрохабитатно обусловено. Тези хабитати съставляват 

75% от площта на зоната (според стандартния формуляр), или 110737.894 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 
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по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова са нивите 

югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A429 Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

Обитава селища, вкл. големи градове, широколистни гори, паркове, овощни 

градини, крайпътни насаждения, полезащитни пояси, крайречни гори, групи дървета в 

открити пространства. Гнезди в издълбани от него хралупи в широколистни дървета. 

Размножаването вероятно от средата на февруари до средата на май. Мътенето 

продължава 10 - 11 дни, малките остават в хралупата 17 - 21 дни. Храни се с насекоми 

дендрофаги, мравки, понякога плодове (Нанкинов и кол. 1997, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 

Според стандартния формуляр в ЗЗ гнездят между 20 и 30 двойки. Според 

Demerdzhiev (2014), изолирани двойки се срещат в цялата територия на зоната. Установен 

през гнездовия сезон на около 3.5 км югозападно от имота. Като потенциални 

местообитания за вида в зоната трябва да се разглеждат всички типове гористи хабитати 

(без иглолистните култури) и антропогенните такива, както и овощните градини (кодове 

N16, 19, 21, 23), макар че видът може да гнезди и в групи дървета сред открити 

пространства, вкл. в обработваеми площи. Първите 4 хабитата съставляват 26% от площта 

на зоната (според стандартния формуляр), или 38389.137 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 
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по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова са група тополи 

покрай р. Марица, отстояща на около 200 м от границите на имота.  

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A242 Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra) 

Обитава степни пространства, песъчливи и тревисти пустеещи земи, пасища и 

обработваеми земи. Оформянето на двойките и песеннната активност започват от 

началото на февруари. Гнезди на земята. Пълното мътило е от 3-6 яйца, които снася след 

средата на април. По Черноморското крайбрежие има две люпила годишно. Храни се с 

насекоми, а извън гнездовия период – предимно със семена. (Големански 2011, Мичев и 

кол. 2012). 

Оценка на вида в зоната. 

Според стандартния формуляр в ЗЗ гнездят между 320 и 1000 двойки. Според 

Demerdzhiev (2014), видът е широко разпространен в зоната, обитаващ разнообразни 

тревни местообитания. По време на теренните ни проучвания видът бе установен 

повсеместно в тревните местообитания с по-висок тревостой – местообитание 6210, 

изоставените ниви. Като потенциални местообитания за вида в зоната трябва да се 

разглеждат част от тревистите местообитания и обработваемите земи (кодове N09, 10, 12), 

съставляващи 50.5% (половината от хабитат N09) от площта на зоната (според 

стандартния формуляр), или 74563.515 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 
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по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова са нивите 

югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A243 Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla) 

Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Обитава разнообразни открити 

местообитания, голи или с оскъдна тревиста растителност. Предпочита сухи каменисти 

степи и пасища. Среща сe и в крайморски дюни, обработваеми площи и пустеещи земи. 

Гнезди на земята. Снася през май. Мътенето продължава 11 - 13 дни. Малките напускат 

гнездото на 10 - 11 дневна възраст. Прелетен вид. Пристига през април. Есенната 

миграция вероятно през септември. Храни се с наземни насекоми, червеи, ларви, семена 

(Големански 2011, Constantin & Pocora 2005, Roth 2008). 

Оценка на вида в зоната. 

Според стандартния формуляр в ЗЗ гнездят между 30 и 150 двойки. Според 

Demerdzhiev (2014), видът е неравномерно разпределен в зоната, обитаващ сухи, 

каменисти тревни местообитания (местообитание 62А0). По-висока е плътността му (5 

двойки/4 км2) северно от Капитан Димитриево, северозападно от Исперихово, и по рида 

между Исперихово и Куртово Конаре, от Ново Село на юг. Като потенциални 

местообитания за вида в зоната трябва да се разглеждат част от сухите тревистите 

местообитания (местообитание 62А0) и обработваемите земи (кодове N09, 12), 

съставляващи 50.5% (половината от хабитат N09) от площта на зоната (според 

стандартния формуляр), или 74563.515 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 
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суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова са нивите 

югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A246 Горска чучулига (Lullula arborea) 

Обитава окрайнини на планински и предпланински гори, горски поляни, просеки и 

сечища, скалисти и каменисти места с редки дървета, храсталаци с еденични дървета. 

Гнезди на земята. Гнездото е разположено сред по-гъста растителност, в основата на 

дърво, храст или тревна туфа. Размножителния период е от май до юли. Малките напускат 

гнездото на 11-13 дневна възраст. Храни се с гъсеници, бръмбари, паяци и др. дребни 

безгръбначни, семена, които търси в участъци с ниска тревиста растителност или лишени 

от такава (Мичев и кол. 2012, Bowden 1990, Jonsson 2006, Mallord et al. 2007). 

Оценка на вида в зоната. 

Според стандартния формуляр в ЗЗ гнездят между 140 и 450 двойки. Според 

Demerdzhiev (2014), видът се среща в гористите участъци на зоната, с численост 140-150 

двойки. Като потенциални местообитания за вида в зоната трябва да се разглеждат горите 

и храсталаците (кодове N08, 16, 17, 19), съставляващи 15% от площта на зоната (според 

стандартния формуляр), или 22147.579 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 
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по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова е разредените 

гори западдно и югозападно от ИП, като най-близкото петно е на над 800 м от границите 

на имота.  

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A255 Полска бъбрица (Anthus campestris)  

Гнездящ и мигриращ вид. Среща се в сухи, горещи, открити терени и пасища с 

рядка тревиста растителност и често песъклива почва, неголеми екстензивно използвани 

ниви или пустеещи земи. Понякога и в големи, интензивно използвани земедески площи с 

окопни култури. Избягва стръмни, силно каменисти или обрасли с храсти терени. Обитава 

предимно равнините, от морското равнище до около 500 m н.в., по-рядко в планините до 

около 1300 m н.в. Гнездото се разполага в ямка на земята и е добре прикрито отгоре от 

тревна растителност. Има 1-2 люпила годишно. Снасянето на яйцата от първото люпило у 

нас започва през втората половина на май и началото на юни. Снасят 3-6 яйца. Малките 

напускат гнездото на около 14 дни, а на възраст около 30 дни са напълно самостоятелни. 

По време на миграции не образува големи струпвания. Пролетната миграция протича 

главно през април-май, а в най-южните райони на страната първите птици долитат през 

втората половина на март. Есенния прелет в някои райони започва още през август, но 

основно той протича през септември-октомври. Храни се с различни видове насекоми. 

През есента и зимата се храни и със семена на различни тревисти растения (Иванов 2011, 

Янков 2007).  

Оценка на вида в зоната. 

Според стандартния формуляр в ЗЗ гнездят между 16 и 60 двойки. Според 

Demerdzhiev (2014), видът е сравнително равномерно разпределен в зоната. Като 

потенциални местообитания за вида в зоната трябва да се разглеждат част от сухите 

тревистите местообитания (местообитание 62А0) и обработваемите земи (кодове N09, 12, 
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15), съставляващи 53.5% (половината от хабитат N09) от площта на зоната (според 

стандартния формуляр), или 74563.515 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова са нивите 

югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A307 Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) 

Обитава окрайнини на широколистни и смесени гори с обилен подлес, храсталаци, 

живи плетове, овощни градини в равнини и покрай речни брегове. Гнездото е 

разположено най-често ниско, на ниски дървета и храсти. Снася през май-юни. Малките 

напускат гнездото през юли. Прелетен вид. Пролетната миграция е вероятно през април, 

есенната – август-септември. Храни се с членестоноги, които събира от храстите и 

дърветата, и с плодове (Мичев и кол. 2012, Kuźniak et al. 2001, Payevsky 1999, Pearson and 

Lack 1992, Polak 2012).  

Оценка на вида в зоната. 

Според стандартния формуляр в ЗЗ гнездят 10 двойки. Според Demerdzhiev (2014), 

видът е рядък в зоната, като цитира числеността, дадена в описанието на ОВМ. Като 

потенциални местообитания за вида в зоната трябва да се разглеждат храсталаците и 

овощните градини, както и екстензивно обработваните земеделски земи (кодове N08, 15, 
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21), съставляващи 15% от площта на зоната (според стандартния формуляр), или 

22147.579 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова са храсталаци 

покрай р. Марица, отстоящи на около 150 м от границите на имота.  

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A338 Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

Широкоразпростаренен и често срещан вид. Във високите планини на България 

достига до около и над горната граница на гората – 1800-2200 м н.в. Обитава открити 

пространства с храсти, силно разредени окрайнини на гори, сечища, полезащитни пояси, 

градини, дворове, паркове. Моногамна. Гнезди на отделни двойки. Рзмножителния период 

е май - юли, рядко до август. Към построяване на гнездото птиците пристъпват около две 

седмици след пристигане в гнездовите територии. Разполага гнездото в храсти, най-често 

бодливи. Снасянето на яйцата започва обикновено през втората половина на май и 

продължава до началото на юли, с максимум края на май-началото на юни. Снася от 4 до 7 

яйца. Инкубационният период е 12-15 дни. Малките са гнездожилци. За тях се грижат и 

двамата родители в продължение на 9-17 дни. В Бълагария най-рано излетели малки са 

наблюдавани в края на май, а най-късно през август са наблюдавани малки, хранени от 

възрастните птици. Прелетен вид. Пролетната миграция е от втората половина на април и 

през май, есенната – от края на август до края на октомври. Храни се с насекоми и други 
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безгръбначни, влечуги, птици и дребни мишевидни гризачи. Понякога птиците правят 

запаси от храна, като набучват на тръни жертвите си (Иванов 2011, Стоянов и Дончев 

2013). 

Оценка на вида в зоната. 

Според стандартния формуляр в ЗЗ гнездят между 200 и 250 двойки. Според 

Demerdzhiev (2014), видът е сравнително равномерно разпределен в зоната. При теренните 

ни проучвания е установен на около 3 км югозападно от ИП. Като потенциални 

местообитания за вида в зоната трябва да се разглеждат всички типове тревисти и 

храстови местообитания, обработваемите земи, овощните градини и антропогенните 

хабитати (кодове N08, 09, 10, 12, 15, 21, 23), съставляващи 83% от площта на зоната 

(според стандартния формуляр), или 122549.936 дка. Част от тях вероятно са непригодни 

поради липса на храстова растителност, а част от горските местообитания са подходящи, 

тъй като са силно разредени. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова са нивите 

югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A339 Черночела сврачка (Lanius minor) 

Обитава открити пространства и пасища с дървета и храсти или групи дървета в 

тях, естествени и изкуствени крайречни гори, окрайнини на гори, граничещи с пасища или 
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обработваеми площи, ивици от дървета (вкл. покрай пътища), полезащитни пояси, овощни 

градини, лозя с еденични дървета, или граничещи с неголеми горски масиви, редки 

изкуствени насаждения, окрайнини на по-малки населени места. Разполага гнездото 

високо (5 - 6 до 12 m) в основното разклонение на дървета. При липса на дървета – и по-

ниско. Снася през втората половина на май и продължава до юни. Инкубацията е 15-16 

дни. Малките напускат гнездото на 16-18 дневна възраст. Прелетен вид. Пролетната 

миграция е от втората половина на април до края на май, есенната – август - септември. 

Храни се с едри насекоми, по-рядко с дребни бозайници, птици, гущери, плодове (Иванов 

2011, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 

Според стандартния формуляр в ЗЗ гнездят 15 двойки. Според Demerdzhiev (2014), 

видът е рядък в зоната – изолирани двойки са регистрирани северно и югоизточно от 

Капитан Димитриево, източно от Радилово и северно и северозападно от Исперихово. 

Числеността е изчислена на 5-7 двойки. При теренни проучвания бе регистриран на около 

3 км югозападно от ИП. Като потенциални местообитания за вида в зоната трябва да се 

разглеждат всички типове тревисти и храстови местообитания, обработваемите земи, 

овощните градини и антропогенните хабитати (кодове N08, 09, 10, 12, 15, 21, 23), 

съставляващи 83% от площта на зоната (според стандартния формуляр), или 122549.936 

дка. Част от тях вероятно са непригодни поради липса на дървесна и храстова 

растителност, а част от горските местообитания са подходящи, тъй като са силно 

разредени. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова са нивите 

югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 
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 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A433 Белочела сврачка (Lanius nubicus) 

Гнездещо-прелетен вид. Обитава псевдомаквиси, разредени ксеротермни дъбови 

гори от субсредиземноморски тип, крайречни култури от хибридна топола, по-рядко 

обраствания от върба, ясен и акация в равнинни и хълмисти места. Разполага гнездото в 

бодливи храсти, в основното разклонение на по-тънки дървета или по хоризонталните 

клони на по-големите. Снася в края на май и началото на юни. Инкубацията е 14-15 дни. 

Малките напускат гнездото на 18-20 дневна възраст. Прелетен вид. Пролетната миграция 

вероятно е от втората половина на април и най-вече през май, есенната – през втората 

половина на август. Храни се с насекоми, най-вече скакалци и бръмбари, по-рядко с 

гущери и дребни птици (Големански 2011, Иванов 2011). 

Оценка на вида в зоната. 

Според стандартния формуляр в ЗЗ гнездят между 10 и 15 двойки. Demerdzhiev 

(2014) цитира Nikolov (2012), който установява вида в района, в разредена гора от космат 

дъб. Според първия автор двойките са 10-15, макар че втория не посочва численост. Като 

потенциални местообитания за вида в зоната трябва да се разглеждат широколистните 

гори и храсталаците (кодове N08, 16), съставляващи 15% от площта на зоната (според 

стандартния формуляр), или 22147.579 дка. Не всички от тези хабитати са подходящи. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова е разредените 

гори западдно и югозападно от ИП, като най-близкото петно е на над 800 м от границите 

на имота.  

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 
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безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A379 Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 

Обитава пасища и други открити тревни пространства с храсти и силно разредени 

групи дървета, окрайнини на гори, силно разредени горски участъци, граничещи с пасища 

и разредени храсталаци, обработваеми земи със синори и храсти между тях, открити, 

често каменисти хълмове с храсти, лозя, овощни градини, полезащитни пояси, ивици от 

дървета покрай пътища. Гнезди на земята, в основата на храсти и дървета. Снася през май-

юни. Малките се излюпват след 11 - 12 дни и напускат гнездото след 12 - 13 дни, но не 

могат да летят добре. Стават независими след още около седмица. Прелетен вид. 

Пролетната миграция е от края на март до началото на май, есенната – през август и 

септември. Храни се с безгръбначни (малките се изхранват изключително с тях) и семена, 

които събира както по земята, така и в короните на дървета и храсти (Иванов 2011, лични 

набл.). 

Оценка на вида в зоната. 

Според стандартния формуляр в ЗЗ гнездят 15 двойки. Според Demerdzhiev (2014), 

зоната се обитава от 300-350 двойки. При теренните ни проучвания е установен на около 3 

км югозападно от ИП. Като потенциални местообитания за вида в зоната трябва да се 

разглеждат всички типове тревисти (без 62А0) и храстови местообитания, 

широколистните гори, обработваемите земи, овощните градини (кодове N07, 08, 09, 10, 

12, 15, 16, 21), съставляващи 74.5% (половината от хабитат N09) от площта на зоната 

(според стандартния формуляр), или 109999.641 дка.  

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова са нивите 

югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 



 53 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A439 Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum) 

Обитава окрайнини на широколистни гори, светли ниски гори, овощни градини, 

храсталаци, вкл. от дървовидна хвойна, паркове, сухи и хълмисти каменисти места с рядка 

растителност. Гнездото най-често се прави в драка, също на кукуч и дървовидна хвойна, 

или в разклоненията на ниски дървета. Мътенето на яйцата в Югозападна България 

започва в началото на май. Инкубационния период е не повече от 13 дни. Понякога 

двойката има 2 люпила. Прелетен вид. Пролетната миграция е края на април-началото на 

май, есенната е между края на юли и средата на септември. Храни се с членестоноги 

(Големански 2011, Мичев и кол. 2012, Kennerley and Pearson 2010, Pearson and Lack 1992).  

Оценка на вида в зоната. 

Според стандартния формуляр в ЗЗ гнездят между 3 и 5 двойки. Според 

Demerdzhiev (2014) тези двойки гнездят в района на Ново Село, като находището на вида 

тук е най-западното в Тракийската низина. Като потенциални местообитания за вида в 

зоната трябва да се разглеждат широколистните гори и храсталаците (кодове N08, 16), 

съставляващи 15% от площта на зоната (според стандартния формуляр), или 22147.579 

дка. Не всички от тези хабитати са подходящи. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова е разредените 

гори западдно и югозападно от ИП, като най-близкото петно е на над 800 м от границите 

на имота.  

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 



 54 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

 

Описание и анализ на въздействието на ИП върху редовно срещащи се 

мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир. 79/409/EEC 

 

A053 Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos)  

Постоянна, зимуваща и прелетна. През размножителния период обитава реки, блата 

и езера с богата крайбрежна растителност, язовири, рибарници, изкуствени езера в 

паркове. По време на миграции се среща и в морето. Гнезди на земята, или в разклонения 

на дървета, почти винаги до водата. Снася от края на март до края на юни, като мътилото 

може да съдържа до 13 яйца. Мътенето продължава 27-28 дни. Малките започват да летят 

след окло 50-60 дни. Прелета е от февруари до средата на март, и от октомври до ноември. 

Зимуващите птици се преместват в зависимост от условията на даден водоем през цялата 

зима. Храни се със зелените части на растения, семена, вкл. от културни видове, насекоми, 

ларви, мекотели (Нанкинов и кол. 1997). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят между 3 и 9 двойки от вида. 

Среща се и по време на прелет. Според Demerdzhiev (2014), видът гнезди в района на р. 

Марица, рибарниците при с. Триводици и по микроязовири в зоната, с численост 4 – 8 

двойки. При с. Триводици е установяван и от нас. Като потенциални гнездови и трофични 

местообитания в зоната трябва да се разглеждат водните тела (код N06), съставляващи 5% 

от площта на зоната (според стандартния формуляр), или 7299.842 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова е р. Марица, 

отстояща на над 300 м от границите на имота.  

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 
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Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A085 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Гнезди в разредени широколистни, смесени и иглолистни високостъблени гори, 

вкл. крайречни такива, с поляни и в съседство с обработваеми площи, пустеещи земи и 

други открити пространства. През есента и зимата се среща в разнообразни 

местообитания, вкл. групи дървета, паркове, окрайнини на селища, вкл. и в населени 

места. Гнездото е на дърво в окрайнини на гори, край поток, пътека или просека, на 

височина 10-25 m. Снася от втората половина на април до средата на май. Мътенето 

продължава 35-42 дни. Малките напускат гнездото на 36-43 дневна възраст. Постоянен, 

скитащ и прелетен вид. Храни се основно с птици, но също и с бозайници (Големански 

2011, Симеонов и кол. 1990, лични набл.).  

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнезди 1 двойка. Demerdzhiev (2014) не 

дава подробности за вида. При теренни проучвания видът бе установен по време на прелет 

на около 3 км югозападно от ИП. Като потенциални гнездови местообитания на вида в 

зоната могат да се разглеждат горски масиви с по-високи и стари дървета. Като трофични 

местообитания в зоната трябва да се разглеждат всички типове хабитати без водните 

(кодове N07, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23), съставляващи 95% от площта на 

зоната (според стандартния формуляр), или 140267.999 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

нивите югоизточно от разглеждания имот. 
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Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A086 Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Гнезди в широколистни, смесени и иглолистни гори, техните окрайнини, открити 

пространства с групи дървета. През есента и зимата се среща в разнообразни 

местообитания, вкл. открити места, обработваеми площи, паркове, окрайнини на селища. 

Гнездото е на дърво на височина 4-22 m. Снася през май. Мътенето продължава 30 - 35 

дни. Малките напускат гнездото на 30 - 35 дневна възраст. Постоянен и прелетен вид. 

Храни се основно с птици, по-малко с бозайници (Симеонов и кол. 1990). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 2 двойки. Видът се среща и по 

време на прелет. Demerdzhiev (2014) не дава подробности за вида. При теренни 

проучвания видът бе установен по време на прелет на около 3 км югозападно от ИП. Като 

потенциални гнездови местообитания на вида в зоната могат да се разглеждат горски 

масиви с по-високи и стари дървета. Като трофични местообитания в зоната трябва да се 

разглеждат всички типове хабитати без водните (кодове N07, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 

21, 22, 23), съставляващи 95% от площта на зоната (според стандартния формуляр), или 

140267.999 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

нивите югоизточно от разглеждания имот. 
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Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A087 Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Гнезди в окрайнини на широколистни, смесени и иглолистни гори с поляни, 

открити пространства с групи дървета. През есента и зимата най-чест по обработваеми 

площи, но също така по пасища и ливади, в и около широколистни гори, скалисти места, 

тръстикови масиви. Гнездото е на дърво на височина 6 - 20 m. Снася през май. Мътенето 

продължава 28 - 33 дни. Малките напускат гнездото на 40 - 49 дневна възраст. Постоянен 

и прелетен вид. Храни се предимно с дребни гризачи (мишки, полевки, лалугери), по-

малко с птици, рядко с влечуги, земноводни и безгръбначни (Симеонов и кол. 1990, лични 

набл.). 

Оценка на вида в зоната. 

Според стандартния формуляр в ЗЗ гнездят 4 двойки. Видът се среща и по време на 

прелет. Demerdzhiev (2014) не дава подробности за вида. При теренни проучвания сме 

установявали вида в близост до зоната, в района северно от Кричим, както и на около 3 км 

югозападно от ИП. Като потенциални гнездови местообитания за вида в зоната трябва да 

се разглежда всяка територия, тъй като гнезденето му е микрохабитатно обусловено, и е 

достатъчно да има едно дърво, за да може видът да гнезди. Като трофични местообитания 

в зоната трябва да се разглеждат всички типове тревистите места, вкл. каменистите 

такива, храсталаците и обработваемите площи, овощните градини (кодове N07, 08, 09, 10, 

12, 15, 21, 22), съставляващи 75% от площта на зоната (според стандартния формуляр), 

или 110737.894 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 
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по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

нивите югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A096 Обикновена ветрушка (Falco tinnunculus) 

Постоянен, скитащ и прелетен вид. У нас заедно с обикновения мишелов, това е 

най-често срещаната хищна птица. Има широко хоризонтално и вертикално 

разпространение, от морското равнище до високопланинската безлесна зона. Обитава 

открити места – скалисти и карстови терени, пасища, долини на реки, окрайнини на 

разредени гори, групи дървета, храсталаци, обработваеми площи, населени места, вкл. 

големи градове. Гнезди по вертикални скали и земни откоси, дървета, стълбове на 

далекопроводи, сгради, силози и др. Не строи собствено гнездо, а използва чужди такива - 

най-често на вранови птици, или гнезди направо върху върху субстрата в ниши на скали, 

сгради и др. Размножителния период започва през месец април. През април-май снася 4-6 

яйца. Мътенето продължава 28 - 31 дни. Престоят на малките в гнездото е около 28 - 30 

дни. Прелетен и постоянен вид. Пролетната миграция е през март, есенната – септември - 

октомври. Храни се с мишевидни гризачи, едри насекоми, влечуги - особено гущери, 

дребни птици и др. (Симеонов и кол. 1990, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 

Според стандартния формуляр в ЗЗ гнездят между 14 и 19 двойки. Според 

Demerdzhiev (2014), най-голямата численост – 19 двойки, е регистрирана през 2004 г. 

Видът гнезди най-вече по електрически стълбове в гнезда на свраки и в кариери, със 

стабилна численост и непериодични флуктуации. При теренни проучвания сме го 

установявали в района на Триводици, Огняново, Капитан Димитриево. Като потенциални 

гнездови местообитания за вида в зоната трябва да се разглежда всяка територия, тъй като 

гнезденето му е микрохабитатно обусловено. Като трофични местообитания в зоната 
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трябва да се разглеждат всички типове хабитати без водните тела и горите (кодове N07, 

08, 09, 10, 12, 15, 21, 22, 23), съставляващи 86% от площта на зоната (според стандартния 

формуляр), или 126979.452 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

нивите югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A099 Сокол орко (Falco subbuteo) 

Обитава редки, просветлени широколистни, смесени и иглолистни гори с поляни, в 

близост до пасища, ливади, обработваеми площи и други открити пространства, малки 

оазисни и крайречни гори, полезащитни пояси, групи дървета. Използва стари гнезда на 

други птици – основно вранови. Рядко гнезди по стълбове за високо напрежение и скали. 

Снася през май. Мътенето продължава 28 дни. Малките напускат гнездото на около 30 

дневна възраст. Прелетен вид. Пролетната миграция е от началото на април до средата на 

май, есенната – от последната десетдневка на август до края на октомври. Храни се главно 

с дребни птици и едри насекоми, които улавя във въздуха, по-рядко с прилепи, малки 

наземни бозайници и влечуги (Големански 2011, Симеонов и кол. 1990, Симеонов и 

Мичев 1991, лични набл.). 
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Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 1-3 двойки. Видът е представен и 

по време на миграция. Demerdzhiev (2014) не дава подробности за вида. Като потенциални 

гнездови местообитания на вида в зоната могат да се разглеждат горски масиви с по-

високи и стари дървета или групи от такива. Като трофични местообитания в зоната 

трябва да се разглеждат всички типове хабитати без антропогенните такива, тъй като 

видът ловува във въздушното пространство навсякъде, където има плячка (кодове N06, 07, 

08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22). Тези хабитати съставляват 89% от площта на зоната 

(според стандартния формуляр), или 131408.967 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида, тъй като не се обитава от никакви 

птици. Най-близкото трофично такова са нивите югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A136 Речен дъждосвирец (Charadrius dubius) 

Гнездящо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. Пролетната миграция е от 

началото на март до средата на май, есенната – от втората половина на юли до края на 

октомври. Среща се край водоеми в ниските части на страната – реки, потоци, постоянни 

сладководни езера, блата и др. стоящи водоеми, канали и др., като гнезди непосредствено 

до водата по чакълестите брегове, пясъчни коси, острови, дюни и пр. Оформянето на 

двойките е в края на март. Строежът на гнездата е през април. Малките се излюпват в края 
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на май. Храни се с твърдокрили насекоми и ларвите им, ларви на ручейници, червеи, 

дребни миди и семена и др. (Големански 2011, Нанкинов и кол. 1997, лични набл.).  

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят между 1 и 5 двойки от вида. 

Среща се и по време на прелет. Според Demerdzhiev (2014), видът гнезди в района на р. 

Марица. Като потенциални гнездови и трофични местообитания в зоната могат да се 

разглеждат прилежащите на водните тела хабитати (код N07), съставляващи под 1% от 

площта на зоната (според стандартния формуляр). 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова е р. Марица, 

отстояща на над 300 м от границите на имота.  

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A230 Пчелояд (Merops apiaster) 

Гнездещо-прелетен вид. Гнезди колониално в дупки в отвесни глинести, льосови и 

песъчливи брегове в открити песъчливи и сухи места, по брегове на различни водоеми, 

свлачища, ерозирали долове и др. Снася през последната десетдневка на май и началото 

на юни. Мътенето продължава 30 дни. Малките напускат гнездото на 26-31 дневна 

възраст. Пролетната миграция е през май, есенната – от август до средата на септември. 

Храни се с насекоми, в края на размножителния период и извън него основно с пчели, а 

през размножителния период и с други, като ловува в разнообразни местообитания, вкл. 
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обработваеми площи и населени места, особено по време на прелет (Нанкинов и кол. 1997, 

лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят между 150 и 200 двойки. Видът е 

представен и по време на миграция. Според Demerdzhiev (2014) видът гнезди по земни 

брегове окло р. Марица, баластриери, и в отпадъка от преработването на скални 

материали. Гнездовите местообитания на вида в зоната са микрохабитатно обусловени, 

като условия за съществуването им има във всички типове земни покрития, в границите на 

цялата зона. Потенциалните трофични местообитания са на практика всяка територия, тъй 

като ловува в разнообразни местообитания, вкл. в населени места. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото трофично такова са 

нивите югоизточно от разглеждания имот. 

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

A249 Брегова лястовица (Riparia riparia) 

Гнездяща и мигрираща птица. Среща се навсякъде у нас покрай реки и блата, 

където има високи брегове. Обитава около високи и стръмни земни брегове, разположени 

в близост до водоеми, където има богата хранителна база. Ловува над водоемите. Гнезди 

на колонии. Предпочита льосови и песъчливи брегове в средните и долни течения на 

реките (Нанкинов 2009, Jonsson 2006).  



 63 

Оценка на вида в зоната. 

Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 350 двойки от вида. Среща се и 

по време на прелет. Demerdzhiev (2014) не дава подробности за вида. Като потенциални 

гнездови и трофични местообитания в зоната могат да се разглеждат водните тела и 

прилежащите им хабитати (код N06, 07), съставляващи 5% от площта на зоната (според 

стандартния формуляр) или 7299.842 дка. 

Оценка на вида в района на ИП. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за вида. Най-близкото такова е р. Марица, 

отстояща на над 300 м от границите на имота.  

 

Въздействия: 

 Унищожаване на местообитания 

В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Въздействие 

върху местообитания на вида няма да има. 

Фрагментация на местообитания 

 В границите на имота липсват потенциални местообитания на вида. Фрагментация 

на местообитания на вида няма да има. 

 Безпокойство 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Въздействие върху индивиди от вида няма да 

има. 

 Смъртност 

В границите на ИП липсват гнездови местообитания на вида. Липсват 

предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на 

строителство. Смъртност няма да има. 

 

 

V.2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение 

върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции и 

природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на 

видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидрогеоложки и геоложки 

промени и др.), както по време на реализацията, така и при експлоатацията на ИП. 

 

Структура 

ИП засяга териториалната цялост на защитена зона „Бесапарски ридове” на обща 

площ от 14.727 дка, което представлява 0.01% от територията на защитената зона. Имотът, 
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в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За кариера за суровини за 

строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от промишлената площадка 

на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на суровина, като в резултат 

в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-1). Липсва и растителност – 

наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, по-рядко храстови видове 

(къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни хабитати не представляват 

местообитание за нито един вид птица, предмет на опазване в зоната. ИП на практика 

няма да промени характера на терена. Предвид това, може да се заключи, че реализацията 

на ИП няма да окаже въздействие върху структурата на зоната. 

 

Функции и природозащитни цели 

 

Загуба на местообитания на видове 

Реализацията на инвестиционното предложение не засяга гнездови и/или трофични 

местообитания на нито един вид птица, предмет на опазване в зоната. Загуба на 

местообитания на видовете птици, предмет на опазване в зоната, няма да има.  

 

Бариерен ефект/Фрагментация 

Реализацията на инвестиционното предложение не засяга гнездови и/или трофични 

местообитания на нито един вид птица, предмет на опазване в зоната. Фрагментация на 

местообитания на видовете птици, предмет на опазване в зоната, няма да има. 

ИП не представляват непреодолима преграда за птиците. Бариерен ефект няма да 

има. 

 

Унищожаване на индивиди 

Реализацията на инвестиционното предложение не засяга гнездови местообитания 

на нито един вид птица, предмет на опазване в зоната. Липсват предпоставки за 

присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в границите на строителство. 

Унищожаване на индивиди няма да има. 

 

Обезпокояване на видове 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, използва се за 

временно депониране на суровина, като при тази дейност шумовото натоварване и 

безпокойството за евентуално обитаващи района индивиди са много по-силни. 

Строителната технология, която ще се използва при реализацията на ИП, не предполага 

употреба на големи машини, нито присъствие на значителен брой персонал. 

Безпокойството, породено при инсталацията на фотоволтаичния парк, ще е много по-

малко от съществуващото в момента такова. Характерът на ИП не предполага 

безпокойство по време на експлоатацията. Обезпокояване на индивиди от видовете птици, 

предмет на опазване в зоната, няма да има. 

 

Нарушаване на видовия състав 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване на 

видовия състав на ЗЗ. 

 

Кумулативен ефект 
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Реализацията на ИП не предполага отрицателни въздействия върху видове птици, 

предмет на опазване в зоната. Тъй като въздействие върху защитената зона от 

реализацията на ИП няма да има, то и кумулативен ефект не би могъл да възникне. 

 

 

 

VI. Предложения за смекчаващи мерки. 
 

Реализацията на ИП няма да окаже въздействие върху структурата на зоната, и не 

предполага отрицателни въздействия върху видове птици, предмет на опазване в нея. 

Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП „За кариера за 

суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от промишлената 

площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на суровина, като 

в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-1). Липсва и 

растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, по-рядко 

храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни хабитати 

не представляват местообитание за нито един вид птица, предмет на опазване в зоната. 

ИП на практика няма да промени характера на терена. Строителната технология, която ще 

се използва при реализацията на ИП, не предполага употреба на големи машини, нито 

присъствие на значителен брой персонал. Безпокойството, породено при инсталацията на 

фотоволтаичния парк, ще е много по-малко от съществуващото в момента такова. 

Характерът на ИП не предполага безпокойство по време на експлоатацията. 

Предвид това, смекаващи мерки не се налагат. 

 

 

 

VII. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното 

въздействие върху защитената зона. 
 

1. Нулева алтернатива 
„Нулева алтернатива” е описание на настоящото състояние и последиците от него в 

случай, че ИП не бъде осъществено. В конкретния случай при реализиране на нулевата 

алтернатива би се запазило сегашното състояние и параметри на компонентите на 

околната среда. Имотът, в който ще се разположи фотоволтаичната инсталация, е с НТП 

„За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, и е част от 

промишлената площадка на „ОГНЯНОВО-К” АД. Използва се за временно депониране на 

суровина, като в резултат в границите му на практика липсва почвена покривка (Фиг. III-

1). Липсва и растителност – наблюдават се единични екземпляри от пионерни тревисти, 

по-рядко храстови видове (къпина, шипка), предимно по периферията на имота. Подобни 

хабитати не представляват местообитание за нито един вид птица, предмет на опазване в 

зоната. Може да се каже, че по отношение на ЗЗ ИП предвижда „нулева алтернатива”, 

която е и най-добрата. Ето защо други алтернативни решения не се предлагат. 
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VIII. Картен материал. 
 

В Приложение I-1 е представено разполагането на фотоволтаичните модули и 

другите елементи на ИП спрямо имота. 

 

 

 

IX. Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие. 
 

Степен на повлияност върху защитената зона 

Реализацията на инвестиционното няма да повлияе на териториалната цялост на 

защитена зона „Бесапарски ридове” поради малката засегната площ и характера на терена. 

 

Област и степен на въздействие 

Реализацията на ИП няма да окаже въздействие върху видовете птици, предмет на 

опазване в зоната, и техните местообитания. 

 

 Можем да заключим, че реализацията на ИП „Изграждане на Фотоволтаична 

инсталация върху нарушена територия в землището на с. Огняново, Община 

Пазарджик, Област Пазарджик“ няма да окаже въздействие върху целостта и 

структурата на зоната, както и върху видовете птици, предмет на опазване в нея. ИП 

е съвместимо с предмета и целите на опазване на защитена зона „Бесапарски 

ридове”, код BG0002057. 

 

 

 

X. Наличие на обстоятелства по чл. 33 от ЗБР 
Няма такива. 

 

 

 

XI. Информация за използваните методи на изследване, методи за 

прогноза и оценка на въздействието 
 

Методология 

Теренните проучвания са извършени през декември 2021 и януари 2022 година. 

Използвани са и по-стари наши данни, от други проучвания в района на зоната, събрани в 

други периоди – май 2012, април 2015, април и май 2018, октомври 2019 г., и от февруари 

до юни 2020 г., на други места в района на Бесапарските възвишения.  

При проучването на орнитофауната са изполвани маршрутния метод и стационарни 

наблюдения. При движението по маршрут се записва часа на наблюдение на отделните 

индивиди (с точност до няколко минути). Това дава възможност за определяне 

приблизителното им местоположение по данните от трака на GPS устройство. Птиците са 

установявани чрез преки визуални наблюдения и акустично по техните видово 

специфични звуци. При визуалните наблюдения е използван бинокъл с приближение 

10х50 и тръба 20-60х80.  

Изчисленията и анализите на въздействията върху видовете, предмет на опазване в 

зоните (засегнати площи от местообитания, отстояния, свързани с риск от смъртност и 
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вероятност за безпокойство) са извършени в ГИС среда (Quantum GIS 2.14.8, Google Earth 

Pro, 7.3.2.5491), на база биологичните особености на видовете. 
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XIII. Приложения 
 

Приложение № I-1 (дигитално):  Рзположение на елементите на ИП спрямо имота. 

 

Приложение № I-2 (дигитално):  Примерен монтажен план. 

 

Приложение № XII-1(дигитално): Документи по чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС. 
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