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ЧАСТ 1
Резюме
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Цел на анализа
Анализът бе извършен в рамките на проект “Възстановяване и опазване на
крайречни гори (тип местообитание *91Е0) в защитени зони по НАТУРА 2000 и
моделни територии в България“, LIFE13 NAT/BG/000801. По конкретно, във
връзка с изпълнението на Дейност А5: Анализ на свързаността на целеви зони
с други Натура 2000 места. За да се подобри екологичната свързаност на
защитените зони от мрежата Натура 2000, Директивата за местообитанията
изисква от страните членки да се погрижат при устройственото планиране, да
се насърчи управление и опазване на характеристики на ландшафта, които са от
значение за флората и фауната. Това изискване е залегнало и в българското
законодателство, но първоначалните очаквания преди анализа бяха, че то
остава за сега само на хартия.
Изпълнението на тази дейност е тестово за бъдеща работа по проблемите
на свързаността на защитените зони. Анализът беше направен на река Марица с
други 4 защитени зони. Това са защитените зони Чирпански възвишения,
Оризища – Цалапица, Река Мечка и река Чинар Дере.
Метод на работа
Работата бе извършена в следната последователност:
1. Избор на 10 „фокус“ видове от различни групи, обект на опазване в
защитена зона (ЗЗ) Река Марица, за които структурната или функционална
свързаност с други защитени зони е от решаващо значение при миграция,
разселване, уязвимост от фрагментация, установяване на нови местообитания
при риск от климатични промени.
2. За избраните видовете - идентифициране на техните специфични
основни изисквания за ландшафта (напр. типове местообитания по степен на
пригодност, типове бариерни елементи, прагови стойности на площи, дължини
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и т.н. на предните два критерия, и др.), които осигуряват пропускливост,
функционална или структурна свързаност между зоните.
3. Картиране чрез ГИС на основните елементи, касаещи структурната и
функционална свързаност на разглежданите зони. Целта е установяване кои
територии отговарят на изискванията на видовете за придвижване между
зоните.
4. Анализ на плановите документи регламентиращи дейностите в
съответните територии: областен план за развитие, общински планове за
развитие, горскостопански планове, общи устройствени планове и др. Извежда
се следната информация: предназначение на земята и планове за територията в
съответния планов документ.
5. Идентифициране на сега действащи или потенциални заплахи за
промяна на предназначението на свързващите територии.
6. Изготвяне на препоръки за устройство на територията, които да
гарантират защитата на биокоридорите.
7. Идентифициране на потенциални места, подходящи за бъдещи
консервационни дейности с цел подобряване на пропускливостта,
функционалната или структурна свързаност между зоните.
Резултатите накратко
Видовете са: маришка мряна, южен гребенест тритон, червенокоремна
бумка Пъстър смок, шипобедрена костенурка, шипоопашата костенурка,
обикновена блатна костенурка, видра, пъстър пор, лалугер.
Свързващите елементи между зоните са известни като биокоридори. В
таблицата по-долу са разгледани кои елементи на ландшафта са важни за
съответните видове
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Свързващи

За кои видове се По-подробно описание/местообитания

елементи

отнасят
Маришка мряна

Средните и горните течение на реките в
участъци с бързо течение и пясъчночакълесто или каменисто дъно

Реки

Обикновена

Равнинни или планински реки с растителност

блатна костенурка

от Ranunculion fluitantis и CallitrichoBatrachion
Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и
Bidention p.p.

Видра

Сладководни басейни, предимно обрасли с
гъста растителност

или с трудно достъпни

скалисти брегове и прилежащата им брегова
ивица с ширина 20 - 100 метра. От особено
значение са пълноводни реки, канали.

Стоящи води

Южен гребенест

Твърди олиготрофни до мезотрофни води с

тритон

бентосни формации от Chara. 3140

Обикновена

Естествени еутрофни езера с растителност от

блатна костенурка

типа Magnopotamion или Hydrocharition.
Затони, стари речни корита и изоставени
баластиери.

Червенокоремна

Естествени и изкуствени езера, реки, потоци,

бумка

канали, временни локви и др. Предпочита
водоеми с обилна растителност.

видра

микроязовири

Пъстър смок

Редки гори и храсти или със степна
растителност, валози долове, синури. Рядко
навлиза в покрайнините на влажни зони.
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Редки гори и

Шипобедрена и

Западно евразийски листопадни храсталаци

храсти

Шипоопашата

(гъсталаци) на келяв габър, драка, люляк и

сухоземна

др.

костенурка

Твърдолистни храсталаци
Термофилни и субмедитерански дъбови гори
(космат дъб, цер, благун)
Смесени термофилни гори (келяв габър,
мъждрян, липа, клен и др.)

Крайречни

Видра

гори
Шипобедрена и

Тревисти и степни съобщества на сухи

Открити

Шипоопашата

варовити терени

територии с

сухоземна

естествена

костенурка

растителност

Пъстър пор

Пустеещи земи, каменисти места,
храсталаци, лозя, градини, селски дворове
ливади пасища суходолия, каньони и др.

Лалугер

Открити необработваеми места, покрити с
ниска тревна растителност (ливади, пасища,
сухи степи, покрайнините на обработваемите
полета, покрай пътища и др.).

Анализираните планови документи са: областен план за развитие, областна
устройствена схема, общински планове за развитие, общи устройствени планове,
План за управление на речните басейни, и др. Изведена е следната информация:
 Информация за предназначението и трайното ползване на териториите,
които имат значение за пространственото свързване на защитените зони;
 Планирани промени в предназначението и трайното ползване на
разглежданите територии, както и значими инвестиционни намерения;
 Мерки и механизми за защита на свързващите елементи на ландшафта
отразени в различните планови документи.
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Заключения от анализа на плановите документи
 Териториалният обхват и статута на защитените зони от Натура 2000 е
отразен в повечето от плановете, най-вече поради законовите ограничения за
териториално развитие в тях и потенциала за екотуризъм. Не се отчитат обаче
свързващите елементи на ландшафта в терени без специален законов статут.
Добрите изключения от тази тенденция са мерките за подобряване на
екологичния статус на водите в ПУРБ и концепцията за Общинска екологична
мрежа на Община Марица.
 Често мерките в ОПР, свързани с дейности по управлението на речните
корита се измерват с прости и еднозначни индикатори като брой/ км. почистени
речни корита/ дерета.
 Предвидените мерки за развитие на зелените системи на населените
места в много случаи са логически отделени от мерките за опазване на
биологичното разнообразие и защитените територии/ зони.
 Част от разгледаните планове за новият планов период отчитат
загриженост към въздействието от изменението в климата. Мерките за
адаптация обаче са свързани предимно с техническата защитна инфраструктура.
Потенциалът за адаптация на ландшафтно и екосистемно ниво не се отчита.
 Плановете и стратегиите за периода 2014-2020 са много по-конкретни по
отношение на финансовите си параметри, вероятно поради повишения
капацитет на общините и областните администрации да боравят с проектно
финансиране. В същото време почти не могат да се открият конкретни
финансови предвиждания за мерки, насочени към биологичното разнообразие.
Може да се направи общото заключение, че чл. 30. ал. 2 от ЗБР не се прилага
или се прилага в ограничени случаи.
Заплахи за биокоридорите
Основни

заплахи

за

свързващите

биокоридори

са

изсичане

на

крайбрежната дървесна растителност, забентване и изграждане на МВЕЦ,
фрагментиране от пътна инфраструктура, пресушаване, опожаряване, промяна
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на начина на трайно ползване, урбанизиране, разораване на пасища, ливади и
мери, замърсяване, изграждане на соларни паркове и кариери за инертни
материали във водните течения.
Специфични заплахи, установени в плановите документи са:
• Промяна в предназначението на терени през които преминават, или са в
непосредствена близост, до основните биологични коридори на ЗЗ Река Марица
BG0000578 със съседните ЗЗ. Примери са нови многофункционални зони около
главен път Е80 Пловдив- Пазарджик.
• Мерки за защита от наводнения или хидромелиоративни мерки,
несъобразени с екологичните цели на съответната територия. Такива могат да
бъдат напр. премахване на крайречна растителност или изграждане на прагове
по протежението на р. Мартинка, р. Текирска, р. Омуровска, р. Потока, р. Мечка
и р. Чинар дере.
• Интензивно

земеделско

или

друго

ползване

на

терените

в

непосредствена близост до преминаванията под АМ Тракия.
Препоръки за устройство на територията, които да гарантират
защитата на свързващите територии
• Интегриране на предвижданията на чл. 30, ал. 2 от ЗБР в новите общи
устройствени планове и устройствени схеми на общинско и по-високо
териториално ниво: Конкретните пространствени решения за опазване и
поддържане на свързващите елементи на ландшафта могат да бъдат
разнообразни и зависят на първо място от волята на администрациятавъзложител, както и от степента на информираност на експертните екипи
изготвящи съответния проект. Вероятно в много случаи ще е необходим
компромис между целите за урбанистично развитие и екологичните цели за
територията.
• Съществуващите елементи на ландшафта с естествена или полуестествена растителност приоритетно да се отнасят към терени с функционално
предназначение за гори и зелени площи в съответните устройствени планове.
Доколкото е възможно, тяхното предназначение да не бъде преобразувано в
жилищни, производствени или други урбанизирани площи, като се следи за
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пространствената им свързаност. Това важи за реките и техните брегове,
оводнени стари речни корита, влажни зони, заливни речни тераси, полезащитни
пояси и друга горска растителност в равнините.
• Общинските и областните планове за развитие да включват мерки за
поддържане и възстановяване на защитените зони и зелените връзки между тях.
Това ще позволи по-лесното аргументиране на финансирането с публични
средства на възстановителни проекти.
• Интегрирането на Националната екологична мрежа като екосистемна
мярка за адаптация към изменението на климата в планови документи и
стратегии.
Документи
1. Доклад за изискванията на биокоридорите между ЗЗ BG0000628 –
Чирпански възвишения, ЗЗ BG0000436 – Река Мечка, ЗЗ BG0000438 – Река
Чинардере и ЗЗ BG0002086 – Оризища Цалапица със ЗЗ BG0000578 – Река
Марица
2. Карти на анализираните зони – обща и поотделно за всяко от 4-те зони
със зона Река Марица.
3. Анализ на плановите документи регламентиращи дейностите в
свързващите елементи на ландшафта между защитени зони от Натура 2000
4. Доклад от анализа на горските територии свързващи изследваните
защитени зони.
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ЧАСТ 2
Свързаност на ЗЗ BG0000628 – Чирпански възвишения, ЗЗ
BG0000436 – Река Мечка, ЗЗ BG0000438 – Река Чинардере и ЗЗ
BG0002086 – Оризища Цалапица със ЗЗ BG0000578 – Река Марица
Автор: Дончо Киров
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Съдържание
Животински видове обект на опазване в разглежданите защитени зони
Защитени Зони
ЗЗ Чирпански възвишения, BG0000628
Елементи които свързват ЗЗ BG0000628 – „Чирпански възвишения” и ЗЗ
BG0000578 – Река Марица
ЗЗ Река „Чинар Дере” BG0000438
Елементи които свързват ЗЗ BG0000438 – Река „Чинар Дере” и ЗЗ
BG0000578 – Река Марица
ЗЗ „Река Мечка” BG0000436
Елементи които свързват BG0000436– „ЗЗ Река Мечка” и ЗЗ BG0000578 –
„Река Марица”
ЗЗ „Оризища Цалапица” BG 0002086
Елементи които свързват ЗЗ BG 0002086 – „Оризища Цалапица” и ЗЗ
BG0000578 – „Река Марица”
Заплахи за свързващите биокоридори
Препоръки за устройство на територията, гарантиращи защитата на
свързващите територии
Потенциални места, подходящи за бъдещи консервационни дейности с
цел подобряване на пропускливостта, функционалната или структурна
свързаност между зоните
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Свързаността е параметър, показващ доколко разстоянията между
пригодните местообитания позволяват на популациите да обменят екземпляри
помежду си. Слабата свързаност между зоните може да е причина за
обособяването на локални субпопулации, които да останат изолирани
продължителен период от време.
Животински видове обект на опазване в разглежданите
защитени зони.
Риби
Маришка мряна (Barbus cyclolepis)
Природозащитен статус:
Включен в Приложени ІІ и ІV на ЗБР; Приложение V на Директивата за
хабитатите.
Разпространенине в България:
Видът е широко разпространен в реките от Егейския водосборен басейн.
Среща се в две от Разглежданите Защитени зони.
Екологични изисквания към местообитанието:
Предпочита предимно средните и горните течение на реките в участъци с
бързо течение и пясъчно-чакълесто или каменисто дъно.
Биокоридори:
Биокоридорът представлява територия, която позволява придвижването
на представителите на целевия вид между изолирани едно от друго петна с
пригодни местообитания и да отговаря на следните изисквания:
Наличие на реки с участъци с бързо течение и пясъчно-чакълесто или
каменисто дъно.
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Липса на непреодолими бариери като високи речни прагове, липса на
рибни проходи, продължително пресъхнали речни участъци, изкуствени
водоеми в речните корита.
Бариерни елементи:
Високи речни прагове, липса на рибни проходи, продължително
пресъхнали речни участъци, изкуствени водоеми в речните корита.
Заплахи:
Изграждане на МВЕЦ без подходящи рибни проходи. Изграждане на
високи речни прагове (напречна линейна инфраструктура). Пресушаване на
части от речните корита. Изграждане на изкуствени водоеми в речните корита.
Замърсяване на водите. Промяна на дъното на реката. Промяна на оттока и
интензивен риболов.
Земноводни и влечуги
Южен гребенест тритон (Triturus karelinii)
Природозащитен статус:
Включен в приложение ІІ на Бернската Конвенция; Приложение ІІ и ІІІ на
ЗБР; Приложение ІІ и ІV на Директивата за хабитатите.
Разпространение в България:
Среща се в почти цялата страна до около 1500м н.в. с изключение на
районите около р. Дунав и Западна Стара Планина.
Среща се във всички разглеждани Защитени зони.
Екологични изисквания към местообитанието:
Крайбрежни лагуни
Болата дере, блатата Алепу, Аркутино и Стомополо.
Проект LIFE13 NAT/BG/801 "Крайречни гори”
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Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации
от Chara
Срещат се в: Деветашкото плато, рибарници и язовири в северна
България,, В. Търново, Левски, Шумен и др. Срещат се и в полуестествени
басейни – напр. стари, запълнени с вода изкопи.
Естествени еутрофни езера с растителност от типа
Magnopotamion или Hydrocharition
В цяла България, основно в ниските райони. Най-много такива езера има в
Дунавската равнина, Тракийската низина и по Черноморското крайбрежие.
Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion
fluitantis и Callitricho-Batrachion
В реки из цялата страна – Огоста, Вит, Янтра, Марица, Тунджа и др.
Реки със скални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.
По долните течения на всички големи реки в България, които са с тинести
(кални) брегове – Дунав, Марица, Искър, Тунджа и др.
Застояли, обрасли с растителност водоеми.
Биокоридори:
Биокоридорът представлява територия, която позволява придвижването
на представителите на целевия вид между изолирани едно от друго петна с
пригодни местообитания и да отговаря на следните изисквания:
Наличие на естествени и изкуствени езера, реки, потоци, канали,
временни локви и др. Предпочита водоеми с обилна растителност.
Липса на непреодолими бариери.
Бариерни елементи:
В повечето случаи бариерите са линейни обекти (пътища, големи реки), но
подобен ефект могат да имат и големите компактни територии с непригодни
местообитания за съответния вид (големи населени места, високи планини,
обработваеми монокултурни блокове и др.).Основната бариера, фрагментираща
популациите на вида на национално ниво е пътната инфраструктура. Сериозна
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бариера са натоварените пътища (автомагистрали, първокласни и второкласни
пътища от републиканската пътна мрежа). Пресъхващи водни тела. Мини ВЕЦ.
Заплахи:
Унищожаване на местообитанията. Урбанизация. Прекомерното
използване на пестициди в селското стопанство.
Червенокоремна бумка (Bombina bombina)
Природозащитен статус:
Приложение ІІ и ІІІ на ЗБР; Приложени ІІ на Бернската Конвенция;
Приложение ІІ и ІV на Директивата за Хабитатите.
Разпространение в България:
Ниските части на страната до около 250м н.в. Дунавската равнина,
Тракийската низина, Северно и отчасти по Южното черноморие.
Среща се във всички разглеждани Защитени зони.
Екологични изисквания към местообитанието:
Естествени и изкуствени езера, реки, потоци, канали, временни локви и
др. Предпочита водоеми с обилна растителност.
Биокоридори:
Биокоридорът представлява територия, която позволява придвижването
на представителите на целевия вид между изолирани едно от друго петна с
пригодни местообитания и да отговаря на следните изисквания:
Наличие на естествени и изкуствени езера, реки, потоци, канали,
временни локви и др. Водоеми с обилна растителност.Липса на непреодолими
бариери.
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Бариерни елементи:
Основната бариера, фрагментираща популациите на вида на национално
ниво е пътната инфраструктура. Сериозна бариера са натоварените пътища
(автомагистрали, първокласни и второкласни пътища от републиканската
пътна мрежа, големи населени места, високи планини, обработваеми
монокултурни блокове). Пресъхващи водни тела. Мини ВЕЦ.
Заплахи:
Унищожаване на местообитанията. Урбанизация. Прекомерното
използване на пестициди в селското стопанство. Линейна пътна
инфраструктура. Пресъхващи водни тела. Мини ВЕЦ
Пъстър смок (Elaphe sauromates)
Природозащитен статус:
Застрашен вид; Включен в приложени ІІ и ІІІ на ЗБР; Приложение ІІ на
Бернската конвенция и Приложение ІІ и ІV на Директивата за хабитатите.
Разпространение в България:
Равнинните и ниски части на планините в южна България, Дунавската
равнина, източните части на Предбалкана, Добруджа и Черноморието.
Среща се във всички разглеждани Защитени зони.
Екологични изисквания към местообитанието:
Предпочита места с редки гори и храсти или със степна растителност,
валози долове, синури. Рядко навлиза в покрайнините на влажни зони.
Биокоридори:
Биокоридорът представлява територия, която позволява придвижването
на представителите на целевия вид между изолирани едно от друго петна с
пригодни местообитания и да отговаря на следните изисквания:
Проект LIFE13 NAT/BG/801 "Крайречни гори”
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Наличие на места с редки гори и храсти или със степна растителност,
валози долове, синури.Липса на непреодолими бариери.
Бариерни елементи:
Сериозна бариера са натоварените пътища (автомагистрали, първокласни,
второкласни и третокласни пътища от републиканската пътна мрежа).
Заплахи:
Фрагментация и унищожаване на местообитания вследствие на
интензивното селско стопанство. Премахване на синури, малки горички и
храсти. Опожаряване. Изграждане на соларни паркове.
Шипобедрена сухоземна костенурка (Testudo graeca)
Природозащитен статус:
Застрашен вид; Включен в приложени ІІ и ІІІ на ЗБР; Приложение ІІ на
Бернската конвенция и Приложение ІІ и ІV на Директивата за хабитатите;
Приложение ІІ на CITES.
Разпространение в България:
Шипобедрената сухоземна костенурка предпочита нископланински и
хълмисти райони, обрасли с храстова и тревиста растителност. Видът е пряко
свързан и с разредени дъбови гори. Среща се от морското равнище до около
1300 м надм. в. (Югозападна България).
Екологични изисквания към местообитанието:
Пясъчни дюни и брегове
Обрасли с храсти или редки дъбови гори покрай бреговете на Черно море.
Западно евразийски листопадни храсталаци (гъсталаци) на
келяв габър, драка, люляк и др.
На много места в ниските и хълмисти части на страната.
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Твърдолистни храсталаци
Термо-медитерански храстови формации (предимно в Източните Родопи,
Сакар, Дервентските възвишения, Санданско-Петричката котловина)
Гъсталаци на Phyllirea
Източна гарига на Cistus incanus
Гръко-Балкански псевдoмаквиси
Тревисти и степни съобщества на сухи варовити терени
На много места в ниските и хълмисти части на страната
Сухотревни съобщества на силикатни терени
На много места в ниските и хълмисти части на страната
Термофилни и субмедитерански дъбови гори (космат дъб, цер,
благун)
На много места в ниските и хълмисти части на страната
Смесени термофилни гори (келяв габър, мъждрян, липа, клен и
др.)
На много места в ниските и хълмисти части на страната.
Биокоридори:
Биокоридорът представлява територия, която позволява придвижването
на представителите на целевия вид между изолирани едно от друго петна с
пригодни местообитания и да отговаря на следните изисквания:
Наличие на нископланински и хълмисти райони, обрасли с храсти и
нискостъблени гори, както и наличието на открити тревисти пространства.
Липса на непреодолими бариери.
Бариерни елементи:
В повечето случаи бариерите са линейни обекти (пътища, големи реки)
или големи компактни територии с неблагоприятни местообитания за
съответния вид (големи населени места, високи планини, обработваеми
монокултурни блокове и др.).
Основните бариери, фрагментиращи популациите на вида е пътната
инфраструктура. Сериозна бариера са натоварените пътища (автомагистрали,
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първокласни, второкласни и третокласни пътища от републиканската пътна
мрежа).
Заплахи:
Замърсяване, сечи, пътища, пожари, строежи, бракониерство, разораване
на пасища и мери, кариери, соларни паркове, прекомерно обрастване на
пасища.
Шипоопашата сухоземна костенурка (Testudo hermanni)
Природозащитен статус:
Застрашен вид; Включен в приложени ІІ и ІІІ на ЗБР; Приложение ІІ на
Бернската конвенция и Приложение ІІ и ІV на Директивата за хабитатите;
Приложение ІІ на CITES.
Разпространение в България:
Шипоопашатата сухоземна костенурка предпочита нископланински и
хълмисти райони, обрасли с храстова и тревиста растителност. Видът е пряко
свързан и с разредени дъбови гори. Среща се от морското равнище до около
1400 – 1450 м надм. в. (в Малешевска планина и Огражден).
Екологични изисквания към местообитанието:
Пясъчни дюни и брегове
Обрасли с храсти или редки дъбови гори покрай бреговете на Черно море.
Западно евразийски листопадни храсталаци (гъсталаци) на
келяв габър, драка, люляк и др.
На много места в ниските и хълмисти части на страната.
Твърдолистни храсталаци
Термо-медитерански храстови формации (предимно в Източните Родопи,
Сакар, Дервентските възвишения, Санданско-Петричката котловина)
Гъсталаци на Phyllirea
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Източна гарига на Cistus incanus
Гръко-Балкански псевдoмаквиси
Тревисти и степни съобщества на сухи варовити терени
На много места в ниските и хълмисти части на страната
Сухотревни съобщества на силикатни терени
На много места в ниските и хълмисти части на страната
Термофилни и субмедитерански дъбови гори (космат дъб, цер,
благун)
На много места в ниските и хълмисти части на страната
Смесени термофилни гори (келяв габър, мъждрян, липа, клен и
др.)
На много места в ниските и хълмисти части на страната.
Биокоридори:
Биокоридорът представлява територия, която позволява придвижването
на представителите на целевия вид между изолирани едно от друго петна с
пригодни местообитания и да отговаря на следните изисквания:
Наличие на нископланински и хълмисти райони, обрасли с храсти и
нискостъблени гори, както и наличието на открити тревисти пространства.
Липса на непреодолими бариери.
Бариерни елементи:
В повечето случаи бариерите са линейни обекти (пътища, големи реки)
или големи компактни територии с неблагоприятни местообитания за
съответния вид (големи населени места, високи планини, обработваеми
монокултурни блокове и др.).
Основните бариери, фрагментиращи популациите на вида е пътната
инфраструктура. Сериозна бариера са натоварените пътища (автомагистрали,
първокласни, второкласни и третокласни пътища от републиканската пътна
мрежа).
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Заплахи:
Замърсяване, сечи, пътища, пожари, строежи, бракониерство, разораване
на пасища и мери, кариери, соларни паркове, прекомерно обрастване на
пасища.
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)
Природозащитен статус:
Приложение ІІ и ІІІ на ЗБР;
Разпространение в България:
Среща се в реките и стоящите водоеми в почти цялата страна до 1100 м н.в.
Екологични изисквания към местообитанието:
Естуари
Устията на реките Камчия, Ропотамо, Велека, Дяволска и др.
Крайбрежни лагуни
Шабленска тузла, Наневска тузла, Балчишка тузла, Поморийско езеро,
Атанасовско езеро, блатата Алепу, Аркутино и Стомополо.
Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации
от Chara
Срещат се в: Западен, Врачански, Етрополски, Габровски, Еленски Балкан,
Люлин планина, Деветашкото плато, рибарници и язовири в северна България,
Странджа, край Свищов, Белене, В. Търново, Левски, Шумен, Чепеларе,
Кочериново, яз. Кърджали, р. Пробойница, р. Факийска, р. Еленица и др.
Срещат се и в полуестествени басейни – напр. стари, запълнени с вода изкопи.
Естествени еутрофни езера с растителност от типа
Magnopotamion или Hydrocharition
В цяла България, основно в ниските райони. Най-много такива езера има в
Дунавската равнина, Тракийската низина и по Черноморското крайбрежие.
Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion
fluitantis и Callitricho-Batrachion
В реки из цялата страна – Огоста, Вит, Янтра, Марица, Тунджа и др.
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Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.
По долните течения на всички големи реки в България, които са с тинести
(кални) брегове – Дунав, Марица, Искър, Тунджа и др.
Биокоридори:
Биокоридорът представлява територия, която позволява придвижването
на представителите на целевия вид между изолирани едно от друго петна с
пригодни местообитания и да отговаря на следните изисквания:
Наличие на блата, мочури, напоителни канали, разливи и речни течения.
Бариерни елементи:
В повечето случаи бариерите са линейни обекти (пътища, големи реки)
или големи компактни територии с неблагоприятни местообитания за
съответния вид (големи населени места, високи планини, обработваеми
монокултурни блокове и др.).
Основните бариери, фрагментиращи популациите на вида на национално
ниво е пътната инфраструктура. Сериозна бариера са натоварените пътища
(автомагистрали, първокласни, второкласни и третокласни пътища от
републиканската пътна мрежа)
Сериозна географска бариера за вида се явяват високите полета и Стара
планина, което пречи свързването на южните със северните популации. Друга
сериозна бариера се явяват големите монокултурни блокове в Тракийската
низина и Добруджа, където на практика е най-висока фрагментацията на
местообитанията на вида.
Заплахи:
Замърсяване, пътища, строежи, бракониерство, кариери, пресъхване на
водни тела, мини ВЕЦ.
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Бозайници
Видра (Lutra lutra)
Природозащитен статус:
Приложение ІІ и ІІІ на ЗБР; Приложение ІІ на Бернската Конвенция,;
Приложение І на CITES,; IUCN, категория уязвим.
Разпространение в България:
Среща се в равнините, по морското крайбрежие и в планините до около
1200м н.в.
Среща се в четирите разглеждани Защитени зони.
Екологични изисквания към местообитанието:
Обитава разнообразни сладководни басейни, предимно обрасли с гъста
растителност или струдно достъпни скалисти брегове и прилежащата им брегова
ивица с ширина 20 - 100 метра. От особено значение са пълноводни реки, канали,
както и микроязовири.
Биокоридори:
Биокоридорът представлява територия, която позволява придвижването
на представителите на целевия вид между изолирани едно от друго петна с
пригодни местообитания и да отговаря на следните изисквания:
Наличие на сладководни басейни, предимно обрасли с гъста растителност
или струдно достъпни скалисти брегове и прилежащата им брегова ивица с
ширина 20 - 100 метра.
Липса на непреодолими бариери. Всички течащи води – реки, потоци,
канали, а също и понижени части на релефа – суходолия, дерета, горски пътеки
и др., свързващи водоемите.
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Бариерни елементи:
Сериозна бариера са натоварените пътища (автомагистрали, първокласни,
второкласни и третокласни пътища от републиканската пътна мрежа).
Прегради с височина над 1,5 м.
Заплахи
Унищожаването на крайбрежната растителност, силен антропогенен
натиск и преследване в рибовъдни стопанства.
Пъстър пор (Vormela peregusna)
Природозащитен статус:
Приложение ІІ и ІІІ на ЗБР; Приложение ІІ и ІV на Директивата за
Местообитанията; Приложение ІІ на Бернската Конвенция.
Разпространение в България:
На изолирани места из почти цяла българия.
Екологични изисквания към местообитанието:
У нас основни местообитания на пъстрия пор са пустеещи земи, каменисти
места, храсталаци, лозя, градини, селски дворове ливади пасищасуходолия,
канюни и др. Избягва обширните горски масиви. Предпочита места с големи
колонии на гризачи.
Биокоридори:
Биокоридорът представлява територия, която позволява придвижването
на представителите на целевия вид между изолирани едно от друго петна с
пригодни местообитания и да отговаря на следните изисквания:
Наличие на пустеещи земи, каменисти места, храсталаци, лозя, градини,
селски дворове ливади пасищасуходолия, канюни и др. Липса на
непреодолими бариери.
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Бариерни елементи:
Обширни горски масиви, застроени площи (селища и др.), големи водни
басейни големи реки, язовири, езера, пътища (магистрали и пътища от I – II
клас), непрекъснати линейни инфраструктури.
Заплахи:
Застрояване и разораване на степи, пасища и ливади. Използване на
химикали. Опожаряване. Изграждане на Голф игрища. Интензивно земеделие
(обширни блокове с монокултури). Намаляване на числеността на основната
плячка. Унищожаване на синурите. Фрагментиране на местообитанията от
транспортните коридори и инциденти по пътищата.
Лалугер (Spermophilus citellus)
Природозащитен статус:
Приложение ІІ на ЗБР; Приложение ІІ на Бернската конвенция;
Приложение ІІ и ІV на Директивата за хабитатите.
Разпространение в България:
Лалугерът е разпространен главно в равнините (Дунавска и Тракийска) до
около до 500 м.н.в., но и с находища по безлесните била на някои планини –
Стара Планина, Витоша, Източни Родопи, Средна Гора, Сакар, Странджа и др.
Най-вероятно е изчезнал от Югозападна България - долините на реките Места
и Струма. Обитава открити необработваеми места, покрити с ниска тревна
растителност (ливади, пасища, сухи степи, покрайнините на обработваемите
полета, покрай пътища и др.).
Екологични изисквания към местообитанието:
Обитава открити необработваеми места, покрити с ниска тревна
растителност (ливади, пасища, сухи степи, покрайнините на обработваемите
полета, покрай пътища и др.).
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Биокоридори:
Биокоридорът представлява територия, която позволява придвижването
на представителите на целевия вид между изолирани едно от друго петна с
пригодни местообитания и да отговаря на следните изисквания:
Наличие на открити необработваеми места, покрити с ниска тревна
растителност (ливади, пасища, сухи степи, покрайнините на обработваемите
полета, покрай пътища и др.). Липса на непреодолими бариери.
Бариерни елементи:
Обширни горски масиви, застроени площи (селища и др.), големи водни
басейни големи реки, язовири, езера, пътища с над 2400 коли на ден
(магистрали и пътища от I – II клас), непрекъснати линейни инфраструктури.
Заплахи:
Застрояване и разораване на степи, пасища и ливади. Липса на паша.
Използване на химикали. Опожаряване. Изграждане на Голф игрища.
Интензивно земеделие (обширни блокове с монокултури).
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Приложение: І
Снимки:

Прегазена видра на път I66 при пресичането на река „Сухата река”

Прегазен пъстър пор в близост до ЗЗ „Чинар Дере”
Проект LIFE13 NAT/BG/801 "Крайречни гори”
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Прегазена невестулка на АМ „Тракия” в района на ЗЗ „Река Омуровска”

Защитени зони
ЗЗ Чирпански възвишения, BG0000628
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Цели на опазване:
• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.
• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Предмет на опазване:
Природни местообитания
 6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик
(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)
 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове
 62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества
 91AA * Източни гори от космат дъб
 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори
 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа
Бозайници
Дългоух нощник - Myotis bechsteini
Лалугер - Spermophilus citellus
Земноводни и влечуги
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)
Пъстър смок (Elaphe sauromates)
Проект LIFE13 NAT/BG/801 "Крайречни гори”
с финансовата подкрепа на програма LIFE

.

31

Растения
Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum)
Елементи които свързват ЗЗ BG0000628 – „Чирпански
възвишения” и ЗЗ BG0000578 – Река Марица
Река Мартинка ЗЗ BG 0000442

Река Мартинка е естествена връзка на Чирпански възвишения с река
Марица, която благоприятства свободната миграция и генетичен обмен на
животните обект на опазване в двете зони.
До голяма степен урбанизирана по цялото си протежение. Основни
препятствия (бариери), които фрагментират местообитанията и оказват
сериозно влияние върху видовете обект на опазване и по специално бозайници,
земноводни и влечуги в двете зони са Път І66 Чирпан - Стара Загора,
Автомагистрала „Тракия”, ЖП линията София-Бургас, ЖП линията Стара
Загора – Димитровград и Първокласен път Стара Загора – Димитровград. В по
малка степен бариерен ефект за маришката мряна биха оказали изкуствените
микроязовири под селата Малко Тръново, Димитриево и Странско. Силно
развито едроплощно селско стопанство с монокултури, което допълнително
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фрагментира съседните територии и осъществява бариерен ефект за видовете
предмет на опазване.
Река Текирска

Река Текирска е естествена връзка на Чирпански възвишения с река
Марица, която благоприятства свободната миграция и генетичен обмен на
животните обект на опазване в двете зони.
Силно фрагментирана в средното и долно течение и особено в участъка
между с. Спасово и микроязовира южно от град Чирпан. Основни бариери
който ограничават пропускливостта на река Текирска са участъка между
микроязовир ЮЗ от с. Спасово и град Чирпан, който почти през цялата година е
пресъхнал, АМ „Тракия”, път І66, Явтомагистрала Марица, ЖП линия София –
Бургас, както и микроязовир южно от гр. Чирпан. Силно развито едроплощно
селско стопанство с монокултури, което допълнително фрагментира съседните
територии и осъществява бариерен ефект за видовете предмет на опазване.
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Река Омуровска ЗЗ BG 0000443

Река Омуровска е естествена връзка на Чирпански възвишения с река
Марица, която благоприятства свободната миграция и генетичен обмен на
животните обект на опазване в двете зони.
До голяма степен урбанизирана в средното и долно течение. Основни
бариери който ограничават пропускливостта на зоната са праговете на реката
край селата Горно Белево и Братя Даскалови, Автомагистрала „Тракия” и Път
І66. Силно фрагментирана в долното си течение на места напълно обезлесена
по бреговете. Силно развито едроплощно селско стопанство с монокултури,
което допълнително фрагментира съседните територии и осъществява
бариерен ефект за видовете предмет на опазване.
Река Сухата река и Чирпанска Гора
Слабо урбанизирана. Заедно с „Чирпанска гора” осъществява естствена
връзка между Река „Омуровска” и Река „Текирска”. Оснсовни бариери които
ограничават пропускливостта и са Автомагистрала „Тракия”, Път І66 и ЖП
линията София Бургас.
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Отчасти фрагментирана в горното и средно течение. До голяма степен е
водно течение със сезонен характер особено в горното течение.
Пасища с храсти южно от с. Братя Даскалови
Заедно с каскада от изкуствени водоеми между селата Партизанин и
Оризово, както и реката след тях, осъществяват връзка между ЗЗ «Река
Омуровска», ЗЗ «Градинска гора» и ЗЗ «Река Марица». До голяма степен
урбанизирана в средното течение (с. Оризово). Основни бариери който
ограничават пропускливостта на зоната са Автомагистрала „Тракия”, ЖП
линиата София-Бургас и Път І66. Силно фрагментирана в долното си течение
на места напълно обезлесена по бреговете. Силно развито едроплощно селско
стопанство с монокултури около тях, което допълнително фрагментира
съседните територии и осъществява бариерен ефект за видовете предмет на
опазване.
ЗЗ Река Чинардере BG0000438
Цели на опазване:
• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията
на видове и техните популации,
предмет на опазване в рамките на защитената зона.
• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове,
предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на
естествения за тези местообитания
видов състав, характерни видове и условия на средата.
• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние
на приоритетни природни
местообитания и местообитания на видове, както и на популации на
видовете, предмет на опазване в
рамките на защитената зона.
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Предмет на опазване:
Природни местообитания
91AA * - Източни гори от космат дъб
91F0 - Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus
excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)
91M0 - Балкано-панонски церово-горунови гори
92C0 - Гори от Platanus orientalis
Бозайници
Canis lupus - Европейски вълк *
Lutra lutra – Видра
Vormela peregusna - Пъстър пор
Земноводни и влечуги
Bombina bombina - Червенокоремна бумка
Bombina variegata - Жълтокоремна бумка
Elaphe quatuorlineata - Ивичест смок
Emys orbicularis - Обикновена блатна костенурка
Testudo graeca - Шипобедрена костенурка
Testudo hermanni - Шипоопашата костенурка
Triturus karelinii - Голям гребенест тритон
Безгръбначни
*Austropotamobius torrentium - Ручеен рак
Unio crassus - Бисерна мида
Cerambyx cerdo - Обикновен сечко
Lucanus cervus - Бръмбар рогач
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Morimus funereus - Буков сечко
Rosalia alpina - Алпийска розалия
Елементи които свързват ЗЗ BG0000438 – Река Чинардере и ЗЗ
BG0000578 – Река Марица
Река Мечка ЗЗ BG0000436
Естествена връзка между ЗЗ „Река Чинар Дере” и ЗЗ „Река Марица” , която
благоприятства свободната миграция и генетичен обмен на животните обект на
опазване в двете зони. До голяма степен урбанизирана в средното и долно
течение. Фрагментирана и почти напълно обезлесена в долното си течение.
Основни бариери който ограничават пропускливостта на зоната са
Международен път Е 80 и по отношение на Маришката мряна яз. Леново, който
възпрепятства свободното и предвижване към горното течение на река Чинар
Дере. Силно развито едроплощно селско стопанство с монокултури, което
допълнително фрагментира съседните територии и осъществява бариерен
ефект за видовете предмет на опазване.
ЗЗ Река Мечка BG0000436
Цели на опазване:
• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията
на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената
зона.
• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове,
предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на
естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия
на средата.
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• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние
на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и
на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Предмет на опазване:
Природни местообитания:
8230 – Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo –
Scleranthion или Sedo albi – Veronicion dillenii.
91AA * - Източни гори от космат дъб.
91M0 - Балкано-панонски церово-горунови гори.
92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba.
Бозайници:
* Canis lupus Европейски вълк
Lutra lutra Видра
Myotis capaccinii Дългопръст нощник
Myotis myotis Голям нощник
Rhinolophus euryale Южен подковонос
Rhinolophus ferrumequinum Голям подковонос
Rhinolophus hipposideros Maлък подковонос
Vormela peregusna - Пъстър пор
Земноводни и влечуги:
Bombina bombina - Червенокоремна бумка
Bombina variegata - Жълтокоремна бумка
Elaphe quatuorlineata - Ивичест смок
Emys orbicularis - Обикновена блатна костенурка
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Testudo graeca - Шипобедрена костенурка
Testudo hermanni - Шипоопашата костенурка
Triturus karelinii - Голям гребенест тритон
Риби:
Barbus plebejus - Маришка мряна
Rhodeus sericeus amarus - Европейска горчивка
Безгръбначни:
* Austropotamobius torrentium - Ручеен рак
Unio crassus - Бисерна мида
Cerambyx cerdo - Обикновен сечко
Lucanus cervus - Бръмбар рогач
Morimus funereus - Буков сечко
Rosalia alpina - Алпийска розалия
Елементи които свързват BG0000436– ЗЗ Река Мечка и ЗЗ
BG0000578 –Река Марица
Директно свързана със ЗЗ „Река Марица” при заустването си в нея край
град Първомай, което благоприятства свободната миграция и генетичен обмен
на животните обект на опазване в двете зони. Силно урбанизирана в средното и
долно течение. Местообитанието е фрагментирано и на места напълно
обезлесено, особено в долното течение край гр. Първомай. Основни бариери
които ограничават пропускливостта на зоната са Международен път Е 80, ЖП
линията Пловдив – Свиленград и няколко прага по течението на река Мечка.
Силно развито едроплощно селско стопанство с монокултури, което
допълнително фрагментира съседните територии и осъществява бариерен
ефект за видовете предмет на опазване.
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ЗЗ Оризища Цалапица BG 0002086
Цели на опазване:
• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията
на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената
зона.
• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.
• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние
на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и
на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Предмет на опазване:
Птици:
Видове, включени в Прил. 2 на Закона за биологичното
разнообразие (Прил. I на Дир.79/409/EEC)
Голяма пъструшка - Porzana porzana
Белоопашат мишелов - Buteo rufinus
Червеногърба сврачка - Lanius collurio
Дебелоклюна чучулига - Melanocorypha calandra
Земеродно рибарче - Alcedo atthis
Белобуза рибарка - Chlidonias hybridus
Кафявокрил огърличник - Glareola pratincola
Проект LIFE13 NAT/BG/801 "Крайречни гори”
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Малка пъструшка - Porzana pusilla
Ловен сокол - Falco cherrug
Полски блатар - Circus cyaneus
Тръстиков блатар - Circus aeruginosus
Блестящ ибис - Plegadis falcinellus
Бял щъркел - Ciconia ciconia
Черен щъркел - Ciconia nigra
Голяма бяла чапла - Egretta alba
Малка бяла чапла - Egretta garzetta
Mалък воден бик - Ixobrychus minutus
Кокилобегач - Himantopus himantopus
Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са
включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил.
I на Дир.79/409/EEC)
Черношипа ветрушка - Falco tinnunculus
Зеленоглава патица - Anas platyrhynchos
Зеленоножка - Gallinula chloropus
Обикновен мишелов - Buteo buteo
Качулата потапница - Aythya fuligula
Сива чапла - Ardea cinerea
Голям горски водобегач - Tringa ochropus
Малък червеноног водобегач - Tringa totanus
Обикновена калугерица - Vanellus vanellus
Лятно бърне - Anas querquedula
Жълтокрака чайка - Larus cachinnans
Бозайници:
Lutra lutra Видра
Vormela peregusna - Пъстър пор
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Земноводни и влечуги:
Bombina bombina - Червенокоремна бумка
Elaphe quatuorlineata - Ивичест смок
Emys orbicularis - Обикновена блатна костенурка
Testudo graeca - Шипобедрена костенурка
Testudo hermanni - Шипоопашата костенурка
Triturus karelinii - Голям гребенест тритон
Риби:
Barbus plebejus - Маришка мряна
Елементи които свързват ЗЗ BG 0002086 – „Оризища Цалапица”
и ЗЗ BG0000578 – „Река Марица”
Съществуват една естествена река Поток и една изкуствена връзка ГОК9 с
река Марица. Като втората е с много ниска пропускливост заради наличието на
шлюзове за регулиране на водните нива в оризищата. Растителноста по
бреговете и на двете водни тела е силно фрагментирана. Силно развито
едроплощно селско стопанство с монокултури, което допълнително
фрагментира съседните територии и осъществява бариерен ефект за видовете
предмет на опазване. Основни бариери, които ограничават пропускливостта на
зоната са АМ „Тракия” и Първокласен път Пазарджик – Пловдив.
Заплахи за свързващите биокоридори.
Основни заплахи за свързващите биокоридори са изсичане на
крайбрежната дървесна растителност, забентване и изграждане на МВЕЦ,
фрагментиране от пътна инфраструктура, пресушаване, опожаряване, промяна
на начина на трайно ползване, урбанизиране, разораване на пасища, ливади и
мери, замърсяване, изграждане на соларни паркове и кариери за инертни
материали във водните течения.
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Препоръки за устройство на територията, гарантиращи
защитата на свързващите територии.
Постоянни и временни водни тела.
Препаръчва се обезлесените зони да се залесят по двата бряга. По
възможност с минимална ширина от 20м, като се използват приоритетно
следните видове:
Дървесни видове: Бяла върба (Salix alba), Трошлива върба (Salix fragilis),
Бяла топола (Populus alba), Черна топола (Populus nigra), Ракита (Salix
purpurea), Quercus pedunculiflora, U. minor, Fraxinus oxycarpa, Alnus glutinosa.
Храстови видове: Кучешки дрян (Cornus sanguinea), Червена калина
(Viburnum opulus), Зърнастец (Frangula alnus), Обикновен глог (Crataegus
monogina), Птиче грозде (Ligustrum vulgare).
Лиани: Обикновен повет (Clemsts vitalba), Лозов повет (Clemsts viticella),
Бръшлян (Hedera helix), Горска лоза (Vitis vinifera ssp. Sylvestris).
Тревни видове: Брян (Tamus communis), Лепкаво еньовче (Galium
apparine), Parietaria officinalis, Средна звездица (Stellaria media), Mentha
pulegium, Geum urbanum.
По този начин ще са налице нови територии с възстановено и/или
разширено покритие на целевото местообитание и ще се ограничи
фрагментацията между целевите ЗЗ. Изградените чрез биокоридорите връзки
между Натура зоните ще подпомогнат миграцията на редица видове с високо
консервационно значение, като пъстър смок (Elaphe sauromates), шипоопашата
костенурка (Testudo hermanni), шипобедрена костенурка (Testudo graeca) видра
(Lutra lutra) и др.
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На местата с речни прагове е препоръчително да се изградят рибни
проходи. Ще повлияе благоприятно на свободната миграция на маришката
мряна (Barbus plebejus)
Естествени и изкуствени стоящи водоеми.
Запазване на начина на трайно ползване. Забрана за пресушаване. Ще
подобри свободното предвижване между зоните на видове, като видра (Lutra
lutra), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна
костенурка (Emys orbicularis) и Голям гребенест тритон (Triturus karelinii).
Ливади, пасища и мери.
Препоръчва се запазване на начина на трайно ползване. Забрана за
разораване. Възстановяване на вече увредени ливади пасища и мери. Това ще
доведе до нямаляване на фрагментацията между отделните ЗЗ и ще
подпомогне миграцията на видове , като пъстър пор (Vormela peregusna),
лалугер (Spermophilus citellus), пъстър смок (Elaphe sauromates), шипоопашата
костенурка (Testudo hermanni), шипобедрена костенурка (Testudo graeca).
Естествени и полуестествени храстови и горски съобщества.
Препоръчва се запазване на начина на трайно ползване и по възможност
увеличаване на площа им. Това ще доведе до нямаляване на фрагментацията
между отделните ЗЗ и ще подпомогне миграцията на видове , като пъстър пор
(Vormela peregusna), лалугер (Spermophilus citellus), пъстър смок (Elaphe
sauromates), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), шипобедрена
костенурка (Testudo graeca).
Синори.
Запазване на синорите, особено в райони с едроплощно селско стопанство.
Това ще доведе до подобряване на пропускливостта между отделните зони.
Ще повлияе благоприятно на видове като пъстър пор (Vormela peregusna),
лалугер (Spermophilus citellus), пъстър смок (Elaphe sauromates), шипоопашата
костенурка (Testudo hermanni), шипобедрена костенурка (Testudo graeca).
Проект LIFE13 NAT/BG/801 "Крайречни гори”
с финансовата подкрепа на програма LIFE

.

44

Линейни обекти на пътната и железопътна инфраструктура.
При бъдещи ремонти или ново строителство да се предвидят смекчаващи
мерки,

за

предотвратяване,

намаляване

и

възможно

отстраняване

на

неблагоприятните въздействия от осъществяване на проекта/инвестиционното
предложение върху свързващите елементи между защитените зони.
Обезопасяване на временните пътища с преградни съоръжения за
костенурки и земноводни.
Периметъра (50м) около входовете и изходите на всички прокари,
водостоци и д-р съоражения да бъде залесен с подходяща растителност
позволяваща използването на съораженията от целевите видове.
Изграждането на всички видове съоражения (мостове, прокари,
водостоци) да е съобразено със заложените стандарти в ръководствата:
Прилагане на принципите за опазване на биоразнообразието при планирането
на транспортната инфраструктура в и извън мрежата НАТУРА 2000/ЕМЕРАЛД;
Designing Road Crossings for Safe Wildlife Passage: Ventura County Guidelines.
При пресичането на трасето на малки дерета и потоци, да не се изграждат
на тях прагове и баражи. Да се поставят насочващи съоръжения за земноводни,
влечуги и дребни бозайници.
Да се проектират колекторни съоръжения за отпадни води от трасето,
където магистралата контактува с влажни зони и дерета. Съоръжения да се
проектират, така че да имат капацитет да поемат залпови замърсявания,
причинени от аварии (например разливи на цистерни с петрол).
Да се предвидят проходи за преминаване на костенурки и други малки
животни, за да се избегне „Бариерния” ефект.
Мостовете над реки и канали да се оборудват с первази за наземните
видове, които предпочитат да мигрират край воден път, като например видрата.
На местата където обектите контактуват със свързващите елементи или ЗЗ
да не се засаждат инвазивни растителни видове (айлант, аморфа, псевдоакация,
американски ясен, ясенолистен явор и др.) по насипите и край тях.
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Потенциални места, подходящи за бъдещи консервационни
дейности с цел подобряване на пропускливостта, функционалната
или структурна свързаност между зоните.
Долното течение на Река Мартинка.
Долното течение на Река Омуровска от с. Плодовитово до вливането й в р.
Марица.
Река Текирска по цялото протежение до с. Добри дол
Река Сухата река между«Чирпанска гора и АМ «Тракия» и от Път I66 до
вливането и в р. Текирска.
Пасища с храсти югозападно от с. Братя Даскалови и свързващите ги с р.
Марица каскада от микроязовири и река.
Река Поток по цялото и протежение.
Река Мечка в долното течение до вливането й в р. Марица.
Ливади и пасища северно от река «Чинар дере»
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ЧАСТ 3

Анализ на горскостопанските планови документи във връзка с
Анализ на свързаността на целеви зони с други Натура 2000
места – Дейност А5 от проект „Възстановяване и опазване на
крайречни гори (тип местообитание *91Е0) в защитени зони по
НАТУРА 2000 и моделни територии в България“, LIFE13
NAT/BG/000801
Автор: Светослав Тодоров
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Описание на Задачата
Чл. 10 на директивата за местообитанията изисква страните членки да
положат усилия при своето устройствено планиране с оглед подобряване на
екологичната свързаност на Натура 2000, да насърчава управление на
характеристики на ландшафта, които са от значение за флората и фауната.
Въпреки, че тази разпоредба е транспонирана в чл. 30, ал. 2 на ЗБР, тя все още
не е достатъчно широко застъпена в практиката.
Контекст съгласно заданието :
Съгласно заданието следва да се извърши анализ на свързаността на
защитена зона Река Марица BG0000578 със съседни защитени зони.
В последователен ред чрез други задания са определени биокоридорите и
стъпковите местообитания (stepping stones), след което е направена проверка на
тяхната съответствие в документи свързани с местните стратегии за развитие,
устройственото планиране.
Направени са :
 предварителен Google- Earth базиран преглед на свързаността,
 ГИС анализ.
 Анализ на плановите документи в региона.
Целта на настоящото задание е да се анализира ползването на крайречните
горски екостистеми на основа Горско стопанските планове в свързващите
територии.
Задача на настоящия доклад е да даде обективна оценка и анализ в следните
области :
 Анализ на горскостопанските планове и програми регламентиращи
дейностите в свързващите територии, идентифицирани от ГИС анализа.
Извежда се следната информация:
o Срок на действие на съответните планове и програми
o Площ и вид на горските територии в свързващите територии
o Предвидените лесовъдски дейности за горските територии
съответните планове и програми
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 Идентифициране на сега действащи или потенцални заплахи (промяна
на предназначението, пожари, бракониерство и др.) на свързващите територии.
 Изготвяне на препоръки за горскостопанското планиране на територията
с цел поддържане и възстановане на характеристиките на горските територии,
което да гарантира защитата на свързващите територии.
Защитена зона река Марица.
Защитена зона (ЗЗ) по директива за местообитанията Река Марица с код
BG0000578 има обща площ 14693.10ха. Включва речни и крайречни екосистеми
около реката, от гр. Белово до границата с република Турция при с. Капитан
Андрево.
Основната екосистемнa връзка на зоната с околните Защитени зони и
територии са големите притоци на река Марица. Частично запазените вторично
естествени

крайречни

гори

(крайречни

галерии),

функционират

като

биокоридори.
ЗЗ Марица BG0000578 започва почти от полите на Родопите и Ихтиманска
Средна гора североизточно от гр. Белово, където е свързана с околните защитени
зони почти непосредствено. Отстои на 1.6 км от ЗЗ Голак, а чрез южните притоци
на р. Марица – източно от р. Яденица и през гр. Белово се свързва с Родопската
яка. Началото на Зоната е на територията на ДГС Белово. В този участък в зоната
крайречните галерии и гори са малки по площ и разпокъсани. Извън зоната и
извън горския фонд остават някои върбови и елшови галерии с добър потенциал
за биокоридори.
На територията на ДГС Пазарджик най-значимият приток на река Марица
е р. Тополница при гр. Пазрджик. Там ЗЗона Марица няма добра свързаност
поради обезлесеното корито на Тополница и обширните обработваеми площи в
северна и южна посока. На запад, при гр. Септември значителен приток на
Марица е Чепинска река, чието корито, преминавайки през обработваеми земи
и населени места, в значителна част има характер на напоителен канал, Горската
растителност се свежда предимно до няколко тополови култури, разпокъсани
единични и малки групи дървета покрай речното корито. Между вливанията на
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тези два притока ЗЗ Марица преминава през ЗЗ Рибарници Звъничево, с която
частично се припокрива и може да се приеме, че има добра свързаност.
Продължавайки на изток по течението след Пазарджик значителен приток на
реката от север е р. Луда Яна, която е Защитена зона BG0000426 по директивата
за хабитатите. Коритото е обезлесено и няма характер на пълноценен горски
биотоп. Южно от р. Луда Яна ЗЗ Марица е свързана с припокриващите се и почти
безлесни Защитени зони Бесапарски ридове BG0002057 (по птиците) и
Бесапарски възвишения BG0000254 (по хабитатите), както и намиращата се в
границите на тези зони ЗМ Огняново-Синитевски рид. Връзките със ЗЗ Оризища
Цалапица Северно от река Марица се осъществяват чрез река Потока в
землището на с. Костиево и чрез изкуствен канал по границата със землището на
с. Цалапица.
Южно от река Марица, в м. Паша махала ЗЗ Марица осъществява връзка
със ЗЗона по местообитанията Река Въча Тракия – BG 0000424, където в
участъка Кадиево-Йоаким Груево- Куртово Конаре има на петна горска
растителност. Най-съществено от тези петна е до с. Куртово Конаре на
територията на ДГС Кричим.
Северно от гр. Половдив ЗЗ Марица прави също връзка със ЗЗ Рибарници
Пловдив BG0002016 и Река Пясъчник BG0000444, по течението, на която няма
съществени горски масиви или галерии и горите в по-голямата си част не
принадлежат към Държавния горски фонд.
Река Чая е гранична между землищата на с. Ягодово и Катуница. Влива се в
р. Марица около м. Мисилима. Защитена зона Река Чая BG0000194 включва
почти изцяло безлесни местообитания. В участъка от мястото на сливане до с.
Катуница има няколко петна заети от гори, което осигурява свързаност на
горските местообитания между двете зони.
Съгласно направените анализи по настоящия проект като едни от
коридорите осигуряващи най добра екологична свързаност са посочени тези в
района на ДГС Чирпан. Коритата и на трите реки са слабо облесени и почти няма
гори принадлежащи към държавния горски фонд. От тях река Омуровска е
Защитена зона по директивата за местообитанията BG0000443. Между
селата Мирово и Градина се намира и находище на блаткно кокиче попадащо в
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ЗЗона по местообитанията Градинска гора ВG0000225. Освен това на
територията на ДГС Чирпан попадат и части от зоните река Мартинка и
Меричлерска река, които осъществяват част от екологичната свързаност на зона
Марица със ЗЗ BG0000628 – Чирпански възвишения.
Южно от р. Марица на територията на ДГС Хасково попада горната част на
ЗЗ Остър камък BG0001034, Банска река, по директива за хабитатите,
Харманлийска река BG00002092 и Злато поле BG0002103 обявени по
директива за птиците.
Няколко са зоните, осигуряващи свързаност на територията на двете ДГС
попадат Защитените зони по хабитатите Сакар BG0000212, Остър камък
BG0001034 и Защитени Зони по директива за птиците, Защитените зони
Радинчево BG00002020, Харманлийска река BG00002092. Екологичната
свързаност на крайречните горски местообитания свързаност е недостатъчна,
тъй като в района няма запазени непрекъснати крайречни галерии или гори.
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Свързаност в Приоритетните зони.
В рамките на проекта, след направения ГИС анализ са определени 4
приоритетни зони, за които да се разглежда на свързаността, действащите и
съществуващи заплахи и ограничения.
ЗЗ BG0000628 – Чирпански възвишения, попада на територията на ДГС
Чирпан, и ДГС Стара Загора.
ЗЗ BG0000436 – Река Мечка, Попада на териториятана ДГС Първомай и
ДГС Асеновград
ЗЗ BG0000438 – Река Чинардере Попада на територията на ДГС Първомай
и ДГС Асеновград
ЗЗ BG0002086 – Оризища Цалапица на територията на ДГС Пловдив,
извън ГФ.
Свързаност на ЗЗ BG0000628 – Чирпански възвишения със ЗЗ
марица BG0000578.
Описание на Защитената зона.
Зоната е на значително разстояние от ЗЗ Марица – най-близката точка по
пряка линия е на около 15км. Връзка се осъществява чрез реките Омуровска,
Текирска, Мартинка и Старата река, на територията на ДГС Чирпан, ДГС
Първомай, ДГС Хасково. Горите по теченията на тези реки са силно разпокъсани
и само отделни горскостопански единици са към ДГФ (Държавен горски фонд).
В ЗЗ Чирпански възвишения попадат 5868 ха ДГФ от които 3928.5 ха гори.
Преобладават дъбови и смесени широколистни гори. Естествените крайречните
гори от полски ясен, полски бряст, върби, обособени като подотдели от ДГФ са
около 11.2 ха. Свързани с тях са и около 60ха акациеви гори. В зоната има
запазени вековни дъбови гори.
Коридор по река Омуровска.
Река Омуровска е северен приток на река Марица с дължина от ЗЗ
Чирпански възвишения до вливането си в р. Марица около 30км. По-малко от
половината от крайречните гори в тази свързваща зона влизат в границите на
сайта Омуровска река BG0000443.
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Освен местните видове в крайречните гори съществено участие имат
акацията (Robinia pseudoacacia). Част от видовете в прилежащите гори са
характерни за ксеротермния дъбов пояс.
Акацията се изсича периодично с гола сеч и се възобновява издънково.
Културите от хибридни тополи са разпространени ограничено в заливните
тераси. Стопанисват се интензивно, като се изсичат периодично при възраст
около 20г.
Повече от 2 км е разстоянието отделящо крайречните гори на река
Омуровска от тези на р. Марица. В този участък дървесна растителност почти
липсва, или често се изсича за местни нужди.
Горско-стопански планове в свързващите територии.
Свързващата зона е по цялата дължина на реката и е почти изцяло на
територията на ДГС Чирпан и само в най-южната част на свързващата зона в ДГС
Първомай. Повечето от горите се стопанисват от кметствата и за тях няма
актуална информация за предвидени дейности.
 Срок на действие на ГСП
- ДГС Чирпан 2009-2019г
- ДГС Първомай 2010 до 2020г
 Площ и вид на горските територии в свързващите територии
-

в ДГС Чирпан

o 62.2 ха, основно ксеротермни издънкови гори около речното корито, помалко поляни, голини, тополови култури и семенни гори непосредствено до
реката.
o Интензивни култури от хибридни тополи 8.7ха (cv. Vernirubens – 6.4 хa
и cv. I-214 – 2,3 ха);
o Естествените крайречните гори са представени от малки разпокъсани
крайречни върбови и брястови гори (бяла върба около 3,2 ха и полски бряст 0,3
ха).
o В по-широк периметър около този коридор попадат още около 25 ха
заливни или крайречни гори в които преобладават бяла върба (Salix alba),
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полски ясен (Fraxinus oxycarpa), полски бряст, черна елша. Средната възраст е
под 30г.
- ДГС Първомай
o В ДГФ попадат само 1.7 ха акациеви гори.
 Предвидените лесовъдски дейности за горските територии
- При планирането на мероприятията в държавния горски фонд, на
територията на 3З Омуровска река BG000044, е предвидено запазване на
постоянната площ на природните местообитания и техния естествен видов
състав.
- По-голямата част от крайречните галерии в свързващата зона
Омуровска река са собственост на общините, ведомствена или частна
собственост. За тях няма данни за планирани сечи и други лесовъдски
мероприятия.
- За горите от ДГФ няма предвидени сечи.
- В интензивните тополови култури се провеждат почти изключително
голи сечи. Това е в сила и за горите стопанисвани от кметствата – предимно
акациеви и върбови гори.
- Акациевите гори се стопанисват издънково с провеждане на голи сечи,
обикновено в период от 20г.
Идентифицирани заплахи
Често изсичане на крайречните галерии, слаб контрол върху незаконни
изсичания, изхвърляне на битови отпадъци, изпускане на отпадни води, инвазия
на неместни видове. Южно от с. Черна гора крайречните галерии са в лошо
състояние.
Препоръки :
За подобряване на свързаността, запазване на крайречните горски
местообитания и подобряване на състоянието им са необходими следните мерки:
 Ограничаване изсичането на галериите в зоната;
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 Увеличаване периода на изсичане в местата със запазена естествена
растителност поне до 30-40 години за върбите, 50 -60 за тополите и над 60 за
брястовете и полския ясен.
 Мерки за възстановяване на галериите в южните части на зоната разширяване и свързване на съществуващи гори и галерии – създаване на
култури от местни видове в разширен периметър покрай реката и в оголени
участъци.
 Заедно с общините Чирпан и Първомай да се потърсят варианти за
залесяване в участъка от с. Черна гора до вливането в р. Марица (около 5км),
 Специално внимание към крайречните галерии, минаващи през и около
населени места –да се проучат нагласите на местната власт за обособяват на тези
галерии като зелени зони. Да се засаждат дълговечни видове – летен дъб, чинар,
брястове, полски ясен, бяла топола около реките в населените места.
 Опазване на съществуващи групи стари дървета и оставяне на такива при
сечите.
 Опазване на останали единични екземпляри и групи летен дъб.
 Използване на местни видове тополи в до 25 % от площите с тополов клас
гори.
Коридор по река Текирска.
При вливането на р. Текирска в р. Марица крайречни гори има около 4.5 ха
гори от бряст. На 3.5 км северно от чирпан в ДГФ има също гори от акация и
космат дъб, както и запазена галерия от 3.2 ха полски ясен, с издънков произход,
с предназначение стопанска гора 17г. предвидена за превръщане. Конкретно да
бъде запзен поне до 60-та година. По малки крайречни гори от полски бряст,
също издънкови има около 2.5км по-на север - 0.4 и 0.8 ха западно от село
Спасово близо до ЗЗ Чирпански възвишения.
Северно от гр. Чирпан в горната част на река Текирска има отделни петна
крайречнии гори в ДГФ – общо около 17 ха гори от акация, с малки петна полски
бряст и запазена галерия от полски ясен (3.2 ха).
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Горско-стопански планове в свързващата зона.
Свързващата зона попада почти изцяло на територията на ДГС Чирпан и
само в най-южната част на свързващата зона в ДГС Първомай. Повечето от
горите се стопанисват от кметствата и за тях няма актуална информация за
предвидени дейности.
 Срок на действие на ГСП
- ДГС Чирпан 2009-2019г
- ДГС Първомай 2010 до 2020г
 Площ и вид на горските територии в свързващите територии
- ДГС Чирпан
o На 3.5 км северно от Чирпан в горната част на река Текирска има гори
от акация и космат дъб, както и запазена крайречна галерия от 3.2 ха полски
ясен, с издънков произход на 17год., предвидена за превръщане.
o На около 2.5км по-на север има малки петна издънков полски бряст 1,2 ха . Средната възраст на горите е под 20г. а предназначението основно
стопанско.
- ДГС Първомай
o В ДГФ попадат около 4,5 ха крайречни гори от полски бряст при
вливането на р. Текирска в р. Марица
 Предвидените лесовъдски дейности за горските територии
- По-голямата част от крайречните галерии в свързващата зона Текирска
река са собственост на общините, ведомствена или частна собственост. За тях
няма данни за планирани сечи и други лесовъдски мероприятия.
- За горите от ДГФ няма данни за предвидени сечи.
- Акациевите гори се стопанисват издънково с провеждане на голи сечи,
обикновено в период от 20г.
- Горите стопанисвани от кметствата – предимно акациеви и върбови
гори се секат обикновено на голо при същият турнус – около 20г..
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Идентифицирани заплахи
Често изсичане на крайречните галерии - нисък турнус на сечта. Издънково
възобновяване.
Препоръки :
За подобряване на свързаността, запазване на крайречните горски
местообитания и подобряване на състоянието им са необходими следните мерки:
 Увеличаване периода на изсичане в местата със запазена естествена
растителност поне до 30-40 години за върбите, 50 -60 за тополите и над 60 за
брястовете и полския ясен.
 Мерки за възстановяване на непрекъснатия характер на галериите в
свързващата зона. Създаване на култури от местни видове в оголени участъци
покрай реката.
 Специално внимание към крайречните галерии, минаващи през и около
населени места –да се проучат нагласите на местната власт за обособяват на тези
галерии като зелени зони. Да се засаждат дълговечни видове – летен дъб, чинар,
брястове, полски ясен, бяла топола около реките в населените места.
 Опазване на съществуващи групи стари дървета и оставяне на такива при
сечите.
 Опазване на останали единични екземпляри и групи летен дъб.
 Прилагане на постепенни сечи в ясеновите и брястови гори. Осигуряване
на семенното възобновяване.
Коридор по Старата река .
Горите по този дълъг над 35 км коридор с малки изключения са извън ДГФ.
По тази причина могат да бъдат коментирани само незначителна част от
крайречните гори.
Горско-стопански планове в свързващата зона.

Проект LIFE13 NAT/BG/801 "Крайречни гори”
с финансовата подкрепа на програма LIFE

.

58

Свързващата зона попада на територията на две Държавни горски
стопанства ДГС Чирпан и ДГС Хасково (в най-южната част).
 Срок на действие на ГСП
- ДГС Чирпан 2009-2019г
- ГСП на ТП ДГС Хасково (Агролеспроект 2014г.) е със срок на действие
до 2024г.
 Площ и вид на горските територии в свързващите територии
-

в ДГС Чирпан

o 31,4 ха гори попадат в района на коридора. В състава им влизат както
крайречни гори , така и широколистни смесени гори. Около реката това са гори
от тополи 0,5 ха (не е уточнен вида), акация 6,2 ха; и орех 0,8ха, горите от
космат дъб са около 18,5 ха –, останалите площи са поляни , голини и сечища.
- ДГС Хасково
o В свързващите зони не попадат горски територии и гори от ДГФ.
 Предвидените лесовъдски дейности за горските територии
- По-голямата част от крайречните галерии в свързващата зона Старата
река не са държавна собственост и няма данни за планирани сечи и други
лесовъдски мероприятия.
- Дъбовите гори са основно гори за превръщане, като един от големите
подотдели (10,4ха) е семенна гора на 80г.
- Акациевите гори се стопанисват издънково с провеждане на голи сечи,
обикновено в период от 20г. В случая тази гора е вече в турнус – над 20г. Няма
данни за планирана сеч.
- Според данните от ГСП тополовата гора представлява изредена култура
на 45 г. което означава че вече е преминала турнус за сеч. Няма обаче данни за
планирана сеч. Гората е западно от с. Свобода.
Идентифицирани заплахи
Няма.
Препоръки :
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За подобряване на свързаността, запазване на крайречните горски
местообитания и подобряване на състоянието им са необходими следните мерки:
 Мерки за възстановяване на галериите чрез създаване на култури от
местни видове.
 При изсичане на тополовата гора трябва да се остават 3-5 стари дървета.
 Семената дъбова гора представлява интерес за опазване. В случай че не е
възможно да се опази изцяло то в нея след окончателната сеч трябва да се
запазят поне две групи от стари дървета при средно 8-10 екз ха, които да не се
отсичат.
Коридор по река мартинка.
Бреговете на р. Мартинка са силно обезлесени, коридорът е много дълъг и
екологичната свързаност на крайречните гори в сегашното им състояние може
да се оцени като слаба.
Горско-стопански планове в свързващата зона.
Река Мартинка е разположена на територията на 3 ДГС – Чирпан, Хасково
и Стара Загора.
 Срок на действие на ГСП
o ДГС Чирпан 2009-2019г.
o ДГС Хасково 2014г.до 2024г,
o ДГС Стара Загора 2016-2026
 Площ и вид на горските територии в свързващата територия
o От ДГС Чирпан в свързващата зона попадат 14,9 ха разнообразни гори:
планински ясен 2,9 ха 25 годишен; полски бряст 1,3 ха между 20 и 30 години; 1,4
ха бреза 30 годишна; тополи 3,5 ха под 20г.; останалите са поляни, голини и
иглолистни култури.
o От ДГС Хасково в свързващата зона не попадат гори.
o От ДГС Зтара Загора в свързващата зона не попадат крайречни гори.
 Предвидените лесовъдски дейности за горските територии
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Няма данни за предвидени лесовъдски дейности в горските територии от
ДГФ.
Идентифицирани заплахи.
Коридорът е силно обезлесен. Всякакви окончателни и голи сечи
допринасят за това състояние. Повечето от горите се стопанисват от общините и
това предполага предимно голи сечи. Типичните видове, характерни за
крайречните гори, освен върбите, са слабо застъпени.
Препоръки :
За подобряване на свързаността, запазване на крайречните горски
местообитания и подобряване на състоянието им са необходими следните мерки:
 Ограничаване изсичането на галериите в протежение на биокоридора.
 Увеличаване периода на изсичане в местата със запазена естествена
растителност поне до 30-40 години за върбите, 50 -60 за черните и белите тополи
(без култиварите) и над 60 за брястовете и полския ясен.
 Разширяване, възстановяване и свързване на съществуващи гори и
галерии – създаване на култури от местни видове покрай реката и в оголените
участъци.
 Заедно с общините да се потърсят варианти за залесявания
 Да се проучат възможностите за обособяване на зелени зони около
реките в населените места, в които да се засаждат дълговечни видове – летен дъб,
чинар, брястове, полски ясен, бяла топола.
 Опазване на съществуващи групи стари дървета и оставяне на такива при
сечите.
 Опазване на останали единични екземпляри и групи летен дъб.
 Използване на местни видове тополи в до 25 % от площите с тополов клас
гори.
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Свързаност на ЗЗ BG0000436 – Река Мечка със ЗЗ марица
BG0000578.
Описание на Защитената зона.
Защитена зона Река Мечка е пряко свързана със ЗЗ Река Марица. Казано
по друг начин свързващите територии между двете Защитени зони са част от
самата ЗЗ Река Мечка. В продължение на около 3км от вливането на р. Мечка в
р.Марица крайречните гори са прекъснати, а терените са извън ДГФ. Горите
южно от гр. Първомай попадат в ДГФ и образуват относително неразпокъсана
горска ивица покрай реката.
Общата площ на сайта е около 3310 ха, а горите в биокоридора влизат в ГФ
на две ДГС Първомай- 347,9ха и Асеновград 295ха.
Горско-стопански планове в свързващите територии.
Под свързващи територии (зона на свързване) в случая на ЗЗ Река Мечка
ще се има предвид най-северната част от Защитената зона. Разглеждането на
Горско стопанските планове по-надолу се отнася за цялата ЗЗ Река Мечка,
която осъществява екологичната свързаност както с притока река Чинардере,
така и със околните гори.
 Срок на действие на ГСП
o ГСП на ДГС Първомай 2010 до 2020г.
o ГСП на ДГС Асеновград 2010 до 2020г
 Площ и вид на горските територии в свързващите територии
o В ДГС Първомай попадат както крайречни галерии и тополови култури,
така и ксеротермни дъбови гори. Културите от хибридни тополи заемат около
99,6ха. Крайречните гори от местни видове са върбови -16,8ха; галерии от елша
3,8ха; гори от п.бряст 2,2, ха; акациеви гори 8,5 ха и ксеротермни дъбови и
смесени широколистни гори 33 ха. Останалите 183,8 ха са поляни, голини,
сечища други територии незаети с гора.
o Най-близката до сайта река Марица част от ЗЗ река Мечка е найобезлесена. Това е участък от около 4,5 км (зона на свързване), в който има
отделни разпокъсани групи дървета – основно върби и свързаността със
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вътрешността на ЗЗ река Мечка е нарушена. Крайречни гори от хибридни тополи
започват в участъка западно от пътя Първомай-Бяла река. В участъка между
двата квартала От тази точка нагоре по течението може да се счита, че с малки
изключения, има относителна непрекъсната свързаност на горите почти до
селата Тополово и Новаково.
o Проблем е че териториите СИ от Първомай не са предвидени за горски
територии. Има доста общинска и държавна собственост и може да се промени
предназначението или да се създадат „островни гори“
o В ДГС Асеновград попадат около 295 ха от горите в зоната. Те са
предимно в югозапдания край на зоната т.е. извън „свързващата територия“.
 Предвидените лесовъдски дейности за горските територии
o От сечите засягащи пряко съществуващите местообитания в
защитената зона река Мечка са проектирани възобновителни голи сечи
в местообитание 91АА на площ от 3.5ха.
o На около 7.6 ха са предвидени отгледни сечи, а на около 37,5 ха
са предвидени главни сечи. Сечите са в тополови гори (хибридни
тополи) и акациеви гори (издънково възобновяване. Турнусът и при
двете е около 20г.
Идентифицирани заплахи.
Прекъсната връзка в свързващите територии между крайречните гори на
реките Мечка и р. Марица в участъка от Първомай до вливането в река Марица.
Слаба представеност и липса на местни видове около гр. Първомай – до ок.
1 км южно от кв. Дебър, както и в участъка от с. Поройна до с. Леново.
Липса на непрекъснати крайречни гори поради периодичното изсичане на
тополовите култури в зоната.
Препоръки
За гарантиране на свързаността в този участък трябва да се изясни
собствеността и да се предприемат мерки за залесяване и постигане на
непрекъснатост на крайречните горски местообитания в зоната. След с. Поройна
има участък от ок. 800м. в който връзката е прекъсната. По посока на притока
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Чинардере тази прекъснатост е по-значима – участък от около 3км, в който има
малки групи и единични дървета. Подобно прекъсване и изтъняване на
галериите има и в горната (по-южна) част на сайта, в равниннен район, където
реката преминава през обработваеми земи.
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Свързаност на ЗЗ BG0000438 – Река Чинардере със ЗЗ Марица
BG0000578
Описание на Защитената зона и свързващите територии.
Река Чинардере едесен приток на река Марица. Сайта ЗЗ Чинардере се
свързва със ЗЗ Марица чрез река Мечка. Районът около ЗЗ Чинардере е
относително слабо облесен, но има крайречни гори в зоната, както и смесени
широколистни около сайта. Крайречните галерии по река Чинардере между
селата Поройна, Дълбок извор и Нови извор са прекъснати като в прекъснатите
участъци има само единични дървета и малки групи върби.
Малки горски масиви и крайречни гори има югоизточно от Първомай и
Дебър, както и около селата Поройна, Леново и с. Нови Извор – източно от яз.
Леново. По р. Чинардере в горната част има запазени крайречни галерии, вкл.
чинарови гори, част от които са включени в ЗМ.
Свързващата територия на ЗЗ Чинардере всъщност е северната част на
сайта ЗЗ Мечка, която е добре облесена с изключение на най-близките до река
Марица 4,5км.
Горскостопански планове в свързващата зона.
 Срок на действие на ГСП.
o ГСП на ДГС Първомай 2010 до 2020г.
o ГСП на ДГС Асеновград 2010 до 2020г
 Площ и вид на горските територии в свързващата територия
o От ГФ на ДГС Първомай в свързващата територия попадат само 0.5ха
безлесна територия.
o От ДСГ Асеновград
 Предвидените лесовъдски дейности за горските територии
Идентифицирани заплахи.
Прекъсната връзка между крайречните гори на реките Чинардере и
Мечка. Прекъсната връзка между крайречните гори на р. Мечка и р. Марица.
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Препоръки
Както за предния сайт има възможност за подобряване на свързаността чрез
поощряване на допълнителни залесявания и поддържане на по-плътна горска
растителност покрай реката. Липсата на повече информация за собствеността и
управлението на земите е ограничение за по-детайлен анализ.
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Свързаност на ЗЗ BG0002086 – Оризища Цалапица със ЗЗ
Марица BG0000578
Връзките на сайта Река Марица със ЗЗ Оризища Цалапица се осъществяват
чрез река Потока в землището на с. Костиево; чрез изкуствени канали по
границата със землището на с. Цалапица и по малка рекичка при с. Говедаре. По
тези връзки при наличните данни няма регистриран горски фонд, както и
крайречни гори.
Горско-стопански планове в свързващите територии.
Свързващите територии попадат на територията на ДГС Пловдив.
 Срок на действие на ГСП на ДГС Пловдив е 2009-2019г.
 Площ и вид на горските територии в свързващата територия
Няма установени гори и горски територии както от данните за горския фонд
така и от характеристиките на териториите.
 Предвидените лесовъдски дейности за горските територии
Няма.
Идентифицирани заплахи.
В ЗЗ Оризища Цалапица няма гори и горски територии, зоните не са
свързани посредством горски територии.
Препоръки
Търсене на вариант за създаване на малки островни крайречни гори и
свързващи коридори в случай че крайречните галерии са цел между тези две
зони.
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Свързаност на ЗЗона река Стряма BG0000429 със ЗЗ Марица
BG0000578
Описание на Защитената зона.
Река Стряма е ляв приток на р. Марица. В по-голямата си част е обхваната
от естествени крайречни галерии и осигурява добра екологична връзка на зона
Марица със ЗЗона река Стряма BG0000429 а чрез нея и с други зони и
природни територии в района Средна гора и подбалканските полета.
Крайречните гори са представени предимно от галерии от типа 91Е0. В участъка
южно от село Калековец и особено след с. Трилистник горската връзка е
разпокъсана. Естествените елшово-върбови галерии въпреки периодичното
изсичане са в добро състояние. В южната половина на коридора естествена
дървесна растителност е останала само в непосредствена близост до речното
легло.
Част от горите не са ДГФ и са периодично изсичани, което нарушава иначе
относително непрекъснатата горска връзка. В горната (северна) част на реката
галериите териториите с периодично заливане и восоки подпочвени води са
предимно пасища, ливади и малки гори. В южните части тези терени се
използват за земеделие или за интензивни горски култури (хибридни тополи). ,
Общото състояние е задоволително въпреки значителното антропогенно
въздействие.
Горско-стопански планове в свързващата зона.
Свързващата зона е между селата Маноле и Трилистник, на територията на
ДГС Пловдив и ДДС Чекерица. В зоната на свързване повечето от крайречните
гори са извън ДГФ и се стопанисват от общините/кметствата. В този учатък от
около 7 км, горите са представени от върбови храсталаци и единични дървета, с
участие на различни видове. Няма данни за планираните сечи.
От предишни наблюдения в свързващата зона периодично се практикуват
голи сечи с предполагаем период около и под 20години, а възобновяването е
издънково.
 Срок на действие на ГСП.
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o на ДГС Пловдив е 2009-2019г.
o На ДГС Чекерица ?2010-2020
 Площ и вид на горските територии в свързващата територия
Няма установени гори и горски територии, но има отделни поляни от ГФ на
ДГС Чекерица, предвидени за създаване на тополови култури.
 Предвидените лесовъдски дейности за горските територии
Идентифицирани заплахи
Изсичане

на

крайречните

галерии,

интезифициране

на

пашата,

неконтролируемо къмпингуване и палене на огън, изхвърляне на битови
отпадъци, изпускане на отпадни води, инвазия на неместни видове,
строителство.
Препоръки :
За подобряване на свързаността, запазване на крайречните горски
местообитания и подобряване на състоянието им са необходими следните мерки:
 Ограничаване изсичането на галериите в зоната;
 Увеличаване периода на изсичане в участъка между селата Маноле и
Черноземен, в местата със запазена естествена растителност поне до 30-40
години.
 Мерки за възстановяване на галериите в южните части на зоната
 Разширяване и свързване на съществуващи гори и галерии – създаване
на култури от местни видове в разширен периметър покрай реката и в оголени
участъци.
 Опазване на съществуващи групи стари дървета и оставяне на такива при
сечите.
 Използване на местни видове тополи в тополовия клас гори.
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Заплахи в свързващите територии.
Действащи заплахи и следствия:
 Разпокъсаност в собствеността на горите и земите около речните корита.
 Отдалеченост, разпокъсаност, малки площи на горските територии. –
Това води до затруднения при контрола и опазването на горите от страна на
горските власти и екологични организации.
 Недостатъчна взискателност от институции и слаб контрол върху
планирането и сечите в частни и общински гори.
 Възможността при изготвянето на горско стопански планове и програми
в недържавните гори, да се прилагат голи сечи или такива с подобен ефект.
 Премахването на синори, единични и групи дървета при окрупняване на
земеделските земи
 Ниска компетентност на работещите в горите.
Потенцални заплахи и следствия
 „Традиции“

по

периодичното

изсичане

на

крайречните

гори

стопанисвани от общините чрез местните кметства в някои райони. Системата за
„почистване“ на речните корита. – Следват подмладяване на гората, издънково
възобновяване, унищожаване на самозалесили се индивиди от местни видове,
намаляване площта на крайречните гори от местни и натурализирани дървесни
видове – в риск са основно крайречните гори недържавна собственост.
 промяна на предназначението на горите.
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Изводи, препоръки и предложения
Изводи:
1. Всички прегледани горско стопански планове отразяват
съществуващите зони по НАТУРА 2000 и предвиждат дейности, които ще
запазят естествения и непрекъснат характер на горската растителност.
2. Горско стопански планове изготвени или актуализирани след проекта
на МОСВ „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове” 2011-2013г., отразяват актуалното
състояние на местообитанията и статута на зоните и предвиждат мерки,
запазващи площта и видовия състав на горските местообитания.
3. Определените като най-значими биокоридори не винаги включват
горска растителност регистрирана в ГФ. Много крайречни гори остават извън
ДГФ респ. извън юристдикцията на държавните горски стопанства.
4. Горскостопанските планове обикновено касят само държавния горски
фонд. Горите общинска и частна собственост в общия случай не са включени в
Горско-стопанските планове и в настоящия доклад няма данни за планираните
в тях дейности.
5. Предвидените сечи и други горскостопански мероприятия са съгласно
последните наредби и инструкции, които отразяват системата от защитени
зони. В общия случай предвидените в Горско стопанските планове дейности са
съобразени със запазване естествения характер на горите.
6. Лесовъдските системи и дейстивия не са достатъчни да гарантират
непрекъснатост на крайречните гори, качествата на крайречните гори като
пълноценен биотоп и пълнота при функционирането на биокоридорите.
7. В естествен вид горските територии около реките, потенциални
биокоридори, нямат хомогенност във възрастов и структурен аспект, но са
непрекъснати, което позволява миграция и предоставя по-големи биотопи за
обитаващите ги видове. В сегашната ситуация крайречните гори могат да се
оценят като силно разпокъсани, на места лисващи в големи участъци.
8. В специализираните документи (РЕЖИМИ ЗА УСТОЙЧИВО
УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ В НАТУРА 2000 - система от режими и мерки за
стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни
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местообитания, включени в европейската екологична мрежа Натура 2000)
ясно са разписани принципите за стопанисване, както и конкретните мерки за
осигуряване функционирането на крайречните гори като естествени
биокоридори. Въпреки приетите указания при планиране на сечите в
защитените зони по НАТУРА 2000, в разгледаните горско-стопански планове
лисват повечето мерки, гарантиращи непрекъснатост, естественост и
дълговечност на крайречните гори.
9. Общите принципи залегнали в „Режими за устойчиво управление на
горите в НАТУРА 2000, не са достатъчно условие за подобряване на тяхното
състояние а по-скоро за запазване на сегашното
10.

Наредба за сечите (НАРЕДБА № 8 от 05.08.2011 г. с актуализация

18.09.2015г) за сечите в горите понякога са трудно приложими поради
консервативния манталитет на ръководствата на държавните структури и
дърводобивните фирми-изпълнители, а също и поради ниската квалификация
на работниците, участващи в дърводобивния процес.
11. Най-значимите проблеми на крайречните гори и техните функции на
биокоридори в Защитените зони са : разпокъсаност; високо участие на
неместни и инвазивни видове; различни цели и подходи на стопанисване
обусловени от различна собственост.
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Предложения и препоръки за горскостопанското планиране и
дейностите на територията на ЗЗ река Марица и прилежащите й
биокоридори.
Препоръките целят поддържане и възстановане на по-близки до
естесвените характеристики на крайречните горски територии, както и
гарантиране опазването и нормалното функциониране на свързващите
територии – крайречни биокоридори.
По отношение целостта/непрекъснатостта на крайречните биокоридори.
1. При извършване на залесявания, както и при главни и отгледни сечи, да
се толерират автохтонните дълговечни дървесни видове –летен дъб (Quercus
peduncuniflora, черна елша (Alnus glutinosa), полски ясен (Fraxinus oxycarpa),
бяла топола (Populus alba), брястове (Fraxinus sp.), чинар (Platanus orientalis).
2. Около постоянните водни течения да се формира буферна зона с ширина
не по-малко от 10 метра, в която да се извеждат само санитарни сечи с
интензивност не по-голяма от 20% от запаса.
3. Да се проектират мероприятия по „попълване“ на големи безлесни
участъци, с крайна цел намаляване на разстоянията между отделните гори (или
дървесни групи) до 0.5км. Тук следва да се включват всички гори и територии
заети

от

дървесна

растителност,

независимо

от

собствеността

и

предназначението.
За запазване на биологичните коридори - осигуряване на генетична връзка
и постоянна горска среда.
1. По отношение на естествените гори да се прилага система за
разновърастно смесено (семенно и издънково) стопанисване.
2. Да се толерира плавното превръщане на част от горите с издънков
произход в семенни, като се използва естествено възобновяване от достиганали
възобновителна зрелост местни видове - полски ясен, летен дъб, елши, бяла
топола, черна топола.
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3. За осигуряване на естественото семенно възобновяване Наподобявайки
естествените процеси, да се опазват равномерно по площта на горите малки
биогрупи или единични дървета (семенници) от местни видове.
4. Да се подпомага на естествено възобновяване на местните видове и да се
полагат грижи за подраста (например опазване от паша на кози). За подпомагане
на естественото възобновяване при необходимост да се използва груповомозаично

залесяване

с

местни

и

устойчиви

видове,

показали

добра

приспособимост към условията.
5. Да се предотвратява трайно настаняване на клен, габър, цер и формиране
на плътен втори етаж преди възстановяването и добиването на зрелост на
„дълговечни“ видове, тъй като повечето от тях са светлолюбиви.
За постигане на по-голяма естественост на крайречните гори:
1. Да се води целенасочена политика за намаляване участието на неместни
видове във всяко следващо поколение гора - особено на по-агресивни и
натурализирали се – айлант, ясенолистен явор, акация, като се „изтласкват“ към
периферията на гората.
2. Постепенно намаляване на културите от хибридни тополи и др. в
непосредствена близост (до 20-30м. ) от речните брегове. Залесяване на поне на
30% от площите предвидени за интензивни култури на местни видове тополи,
полски ясен и др.
За подобряване общото състояние на горите в Защитените зони при
дърводобива на място да се обръща специално внимание :
1. При избора на трасета за извличане на дървесината, местата за
разкройване и товарене на етап технологичен план да се минимизира
вероятността за повреди върху подраста и оставащите дървета.,
2. Да се изисква от изпълнителите на сечите специално отношение към
естественото възобновяване, подрастта, периферията и старите дървета.
3. да се опазват водните течения от затлачване с вършина, дървесни секции
и отпадъци.
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4. да не се допуска замърсяване на гората с масла, химикали, битови
отпадъци.
5. Да

се

проведе

специализирано

обучение

на

работниците

и

ръководителите на бригади, които ще бъдат избрани да извършват дърводобива
в обектите.
6. При консервационно значими обекти (стари гори, ценни видове,
биотопни

дървета)

да

се

осигурява

независимо

гражданско/експертно

присъствие на терен по време на дърводобива за осъществяване на максимален
контрол
 Да се инициират промени в НАРЕДБА № 18 от 07.10.2015 г. за
инвентаризация и планиране в горските територии ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.,
като в чл. 24 се въведе изискване за проучване на биоразнообразието в горите на
всички Защитени зони и територии в горските стопанства (в момента има
пожелателен характер).
 при горскостопанското планиране крайречните галерии, попадащи в
зони по НАТУРА 2000 да бъдат категоризирани като „гори със специално
предназначение – Защитена зона по НАТУРА 2000“ с произтичащи от това
режим и ограничения върху ползването.
 При планирането на лесовъдските дейности да се обръща внимание на
състоянието на природните местообитания, нуждите от опазване (физическо –
огради, охрана, табелизация, срещи с местните власти)
 Да се използват възможности за постепенна смяна на хибридни тополи и
инвазивни неместни видове до около 30% от площите за интензивни тополови
култури.
 Да се предприемат мерки за постепенно увеличване възрастта на
крайречните гори, вкл чрез промяна видовия състав, типовете сечи,
интензивността и начина на извеждане, възобновителния период, произхода,
предназначението и др.
 При всички действия да се толерират автохтонните дълговечни дървесни
видове – на първо място летен (дръжкоцветен) дъб, полски ясен, чинар и черна
елша, а също бяла и черна топола, брястове.
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 Да се обособяват места за развитие на естествени сукцесионни процеси –
участъци без паша, сечи и други човешки дейности, както постоянни (около
традиционно слабо ползвани места или около места с културно/естетическо
значение) така и такива, които периодично се сменят - например стари корита и
канали, заблатени участъци и др.
 В естествените гори пепоръчително е интензивността да не надхвърля 25
%. , а прилаганите сечи да следват принципите на неравномерно-постепенната и
групово изборна сеч, с крайна цел постигане на разновъзрастна смесена гора с
постоянно покритие.
 Отглеждането да се извършва по биогрупи успоредно с главната сеч. Да
се оставят участъци с висока склопеност – без извършване на сеч.
 В естествените гори да се използват принципите на групово изборната и
неравномерно-постепенната сечи в зависимост от конкретното насаждение.
 Предвид особеността на крайречните гори – равнинен терен, лесен
достъп, периодично прииждане на реките, количеството на мъртвата дървесина
не може да бъде гарантирано. Оставянето на достатъчно на брой големи, стари
дървета, включително и в страни от речното корито е добър начин за
поддържане постоянното наличие на мъртва дървесина. Препоръчително е
оставянето на средно 5 биотопни дървета на 1ха.
 За компенсиране на местните нужди (от дърва и дребна строителна
дървесина) на подходящи места около галериите могат да се създадат издънкови
гори за интензивно ползване от акация (гледичия) вкл. като периферия на
естествените крайречни гори.
Други мерки за подобряване екологичната свързаност на териториите.
Освен горните препоръки, за намаляване на фрагментацията на
хабитатите и подпомагане на по-бързо възвръщане на естествената
растителност би помогнало целенасочено залесяване на голини, пустеещи
територии и покрай дерета с местни видове, предимно с летен дъб и полски
ясен, чинар, но също видове възобновяващи се издънково – върби, черна елша,
също черна и бяла топола. Подобрена свързаност на крайречните галерии може
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да се направи с мащабен проект за възстановяване на естествени гори по
основните притоци на р. Марица вкл. извън държавния горски фонд.
За подобряване на връзките (биокоридори) на река Марица с околните
територии могат да се предприемат мерки за поетапно залесяване
непосредствено до реката – до около 25м. от брега, в няколко участъка.
Например :
Река Тополница – от с. Юнаците до с. Калугерово – подпомагане на
естественото възобновяване, залесяване на групи в обезлесените участъци, в
участъка между юнаците и Пазарджик постепенно заместване на 25% от
хибридните тополи с местни видове – летен дъб, полски ясен,
Река Луда Яна, от с. Мирянци до с. Пищигово
Река Пясъчник – от вливането до с. Труд.
Река Стряма, от с. Маноле до с. Трилистник и на втори етап до с. Ръжево
Конаре
Река Въча, между Кадиево и Йоаким-Груево
Река Пясъчник – от вливането до с. Труд
Река Чая – от вливането до Катуница (първи етап)
Река Меричлерска – от вливането до с Меричлери
Мечка, от вливането до гр. Първомай, вкл в града и в землището на с.
Поройна
Река Чинардере – между селата Поройна и Нови извор.
Река Текирска, по цялото течение до пътя Чирпан-Плодовитово.
Река Омуровска между селата Крушево и Черна гора.
Бисерска река – от вливането до с, Бисер
Река Сазлийка – 2-3 км от вливането.
Други къси притоци, стари корита, канали и неподходящи за земеделие
площи.
За такъв проект вероятно ще са необходими компенсации за земи,
изместване на полски пътища, продължителна работа с кметствата, общините и
местните общности и др. Може да се разработва на етапи като 10/20 годишна
програма за възстановяване на местообитания и да се обвърже с въглеродни
емисии или други подходящи инициативи. Местообитанието което е найПроект LIFE13 NAT/BG/801 "Крайречни гори”
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широко засегнато от унищожаване е 91Е0, което е приоритетно. Другите
крайречни местообитания 92А0 и 91F0 също са в лошо състояние и имат нужда
от възстановяване.
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ЧАСТ 4
Анализ на плановите документи регламентиращи дейностите в
свързващите елементи на ландшафта между защитени зони от
Натура 2000
Автор: Венцислав Василев
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Въведение
Настоящият анализ на плановите документи регламентиращи дейностите в
основните елементи на ландшафта, осигуряващи структурната и функционална
свързаност на защитените зони от Натура 2000 е изпълнен в рамките на дейност
А5 по проект „Възстановяване и опазване на алувиални гори от хабитат *91Е0 в
защитени зони по НАТУРА 2000 и моделни територии в България” (наричан за
краткост “Крайречни гори”), LIFE13 NAT/BG/000801, проект 9Е0713.01, донор
3011.
1. Методика на работа
Съгласно Техническото задание следва да се извърши анализ на
свързаността на защитена зона Река Марица BG0000578 с 4 съседни защитени
зони (ЗЗ BG0000628 – Чирпански възвишения, ЗЗ BG0000436 – Река Мечка, ЗЗ
BG0000438 – Река Чинардере и ЗЗ BG0002086 – Оризища Цалапица).
Дейността е планирана да се извърши чрез предварителен Google- Earth базиран
преглед на свързаността, полеви посещения и ГИС анализ. Ще се определят
биокоридорите и стъпковите местообитания (stepping stones), след което ще се
направи проверка на тяхната защита в документите свързани с устройственото
планиране и ползване за съответната територия.
Анализът се състои от преглед на плановите документи регламентиращи
дейностите в свързващите територии, идентифицирани от ГИС анализа:
областен план за развитие, областна устройствена схема, общински планове за
развитие, общи устройствени планове, План за управление на речните басейни,
и др. Изведена е следната информация:
 Информация за предназначението и трайното ползване на териториите,
които имат значение за пространственото свързване на защитените зони;
 Планирани промени в предназначението и трайното ползване на
разглежданите територии, както и значими инвестиционни намерения;
 Мерки и механизми за защита на свързващите елементи на ландшафта
отразени в различните планови документи.
На тази база е извършено идентифициране на сега действащи или
потенциални заплахи за свързващите територии и елементи на ландшафта.
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Анализът завършва с изготвяне на препоръки за устройство на територията,
които да гарантират защитата на свързващите територии.
2. Общ преглед на разглежданите планови документи
Областни стратегии за развитие
Областните стратегии за развитие са програмни документи, предвидени
според Закона за регионално развитие, които определят дългосрочните цели и
приоритети на областната политика за развитие и съгласуват целите и
приоритетите на плановите документи от по-високите нива (национално) с
политиките и ресурсите на общинско ниво. Съдържат само основните цели,
приоритети, мерки и действия, насочени към реализиране на целите без
конкретни проекти с инвестиционен характер.
Понастоящем изтича периодът на действие на първите стратегии, но не във
всички области е завършена актуализацията за новия програмен период.
Стратегиите, изготвени преди 2005 г. не включват информация или
предвиждания по отношение на екологичната мрежа Натура 2000. По тази
причина те нямат пряко отношение към свързаността на защитените зони.
В актуализираните документи за периода 2014-2020 защитените зони
обикновено присъстват като основен териториален инструмент за опазване на
биологичното разнообразие, без обаче да се разглеждат екологичните връзки
между зоните.
Областните стратегии за развитие включват анализ и предвиждат
инвестиционни

приоритети

и

мерки

в

секторите

инфраструктура

и

хидромелиорации, с което могат да имат непряко въздействия върху развитието
на изследваните територии.
ЗЗ Река Марица BG0000578 и идентифицираните пространствени връзки
с четирите съседни защитени зони попадат в следните административни
области:
 Област Пловдив
 Област Пазарджик
 Област Стара Загора
 Област Хасково
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Общински планове за развитие
Общинските планове за развитие са едни от базисните документи за
стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие в България,
регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР). Общинският план
за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитието на
общината в съответствие с Областната стратегия за развитие.
Съдържанието на плана се разработва в съответствие с Методическите
указания на МРРБ. Времето за изпълнение на планoвете по правило е
синхронизирано с новия програмен период на ЕС, който започва през 2014 и
завършва през 2020 година.
Съгласно разпоредбите на ЗРР, общинският план за развитие определя
средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с
областната стратегия. Този план е основният инструмент за управление на даден
период за седемгодишен период, който съответства на програмните периоди на
национално и европейско ниво.
В настоящия анализ са разгледани плановете за развитие на всички общини
в географския обхват на задачата:
 Пазарджик
 Марица
 Пловдив
 Раковски
 Братя Даскалови
 Първомай
 Асеновград
 Родопи
 Чирпан
 Стара Загора
 Димитровград
Общи устройствени планове
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Общият устройствен план, съгласно Закон за устройство на територията не
е

план

за

пряко

приложение.

Неговите

предвиждания

определят

стратегическите насоки за социално -икономическо и пространствено развитие
на града в следващите 20 години.
Не всички общини в териториалния обхват на настоящия анализ имат
изготвени и одобрени ОУП. В някои случаи (напр. Стара Загора) ОУП покриват
общинския център и крайградските територии, но не и цялата територия на
общината. Към 2015 г. действащи ОУП имат само общините Пловдив и Марица.
Анализиран е единствено ОУП на община Марица, който е разработен през
2009 г. и има пряко отношение към свързаността на защитена зона Река Марица
BG0000578 с 4 съседни защитени зони: ЗЗ BG0000628 – Чирпански
възвишения, ЗЗ BG0000436 – Река Мечка, ЗЗ BG0000438 – Река Чинардере и
ЗЗ BG0002086 – Оризища Цалапица.
Планове за управление на речните басейни
Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) е основен инструмент за
интегрирано управление на водите съгласно изискванията на

Директива

2000/60/ЕС -Рамкова Директива за водите. ПУРБ се разработват от всяка от
четирите басейнови дирекции за управление на водите съгласно изискването на
чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за водите и чл. 13 на Рамкова директива за водите.
Първите ПУРБ бяха изготвени и одобрени до края на 2009г. и се
актуализират на всеки шест години. През 2015 г. са в процес на изготвяне
актуализираните планове за периода 2016-2021 г.
В настоящият анализ е разгледан действащият ПУРБ за басейна на р.
Марица като част от Източнобеломорския район на басейново управление за
периода 2010-2015 г. Фокусът

е върху установените натиск, въздействие и

предвидените мерки за повърхностните водни тела от категория река, които
представляват биологични коридори за разглежданите ЗЗ.
Планове за управление на риска от наводнения
Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) се изготвя съгласно
чл.7 от Директива 2007/60/ЕС (Европейска Директива за наводненията) и на
Проект LIFE13 NAT/BG/801 "Крайречни гори”
с финансовата подкрепа на програма LIFE

.

84

основание чл. 146и от Закона за водите. Това е нов тип планов документ, който
за първи път се разработва през 2015 г. и ще има значителна интеграция с ПУРБ
като мерки и срок на действие.
Все още не е публикувана чернова за обществени консултации. До момента
са публикувани предварителна оценка на риска от наводнения /ПОРН/,
определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения
/РЗПРН/ и карти на заплахата и на риска от наводнения.
Законови изисквания и възможности за опазване на пространствените
връзки между защитените зони от Натура 2000
Законът за биологичното разнообразие гласи в своя Чл. 30. (1) (Изм. и
доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп., бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.,
изм., бр. 19 от 2011 г., в сила от 9.04.2011 г.)
Устройствените планове, областните планове за развитие на
горските територии, горскостопанските планове и програми,
националните и регионалните програми, разработвани по реда на други
закони, задължително се съобразяват със заповедта по чл. 12, ал. 6, чл. 16,
ал. 4 и с мерките по чл. 29.
(2) За осигуряване на връзките между защитените зони в плановете и
проектите по ал. 1 се включват мерки и дейности за опазване на
елементите на ландшафта, които въз основа на своята линейна и
непрекъсната структура или свързваща функция са значими за
миграцията, географското разпространение и генетичния обмен в
растителните и животинските популации и видове.
(3) Основни елементи на ландшафта по ал. 2 са:
1. реки и техните брегове и оводнени стари речни корита;
2. естествени блата, езера, преовлажнени ливади и други влажни
зони;
3. пещери, скални венци и стени и дюни;
4. седловини и други естествени територии, свързващи отделни
планински масиви;
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5. полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища;
6. заливни речни тераси и крайречна растителност;
7. гори, разположени до 500 м надморска височина.
Възможности за поддържане на тези елементи на ландшафта на
доброволен принцип в земеделските земи са предвидени и в Мярка
Агроекология от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.,
както и в новата мярка мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

3. Анализ на плановите документи по отношение на основните
елементи на ландшафта осигуряващо структурната и функционална
свързаност на защитените зони
3.1

Областни стратегии за развитие

Стратегия за развитие на Област Пловдив 2005-2015 г.
Основната част от разглежданите територии в настоящия анализ, попада в
Област Пловдив, което прави съответната областна стратегия за развитие найважна по отношение на бъдещите предвиждания за територията.
Раздел 4.8.5. от Стратегията разглежда текущото състояние на сектор
Хидромелиорации. Поставянето на целите в този сектор има отношение към
речни участъци, които едновременно се явяват части от хидромелиоративната
мрежа в областта и в същото време имат значение като био коридори. (Цел 8)
Използване на корекциите на реки приоритетно за провеждане на високи води
и предпазване от заливане, а не за добив на инертни материали и създаване на
горски масиви; (Цел 14) Изготвяне на Областна програма за трайно решаване на
проблема с почистването и поддържането на дигите и коригираните участъци на
реките от дървесна и храстовидна растителност, като се поддържат в добро
техническо състояние и проводимост на водните течения с цел защита на
населението и земеделските земи от наводнения и разрушения.
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Раздел 8.5. разглежда защитените територии, биологично разнообразие и
природните забележителности на територията на областта, без обаче да се
навлиза в специфика от значение за опазването и поддържането на свързващите
елементи на ландшафта.
Стратегическата част на документа включва Приоритет 5: Опазване и
устойчиво ползване на природното и културно наследство, като мерките
включват ефективно управление на съществуващите защитени територии и
резервати. Защитените зони от Натура 2000 не се споменават.
Стратегия за развитие на Област Пазарджик 2014-2020 г.
В новата стратегия за развитие е анализирано екологичното състояние в
областта със специално внимание към защитените територии и Екологичната
мрежа Натура 2000, която заема значителните 60,5 % от територията на
областта. Политиката на областта е дефинирана като „по-скоро защитна
стратегия,

свързана

с

идентифицирането

на

основните

битови

и

промишлени замърсители, създаването на система за първоначален контрол
и наблюдение, подготовка на подходящи специалисти, които да бъдат в
състояние да подготвят и представят проекти за финансиране“.
Стратегията за развитие включва отделна Стратегическа цел по отношение
на околната среда - Опазване на природните дадености на Пазарджишка
област чрез опазването на околната среда и нейното възстановяване. Тук е
формулиран Приоритет 4 : Развитие на защитените територии и екологичен
туризъм, без обаче да има подробно разписани мерки и действия.
Мерки със значение за ЗЗ и тяхната пространствена свързаност обаче се
откриват

към

Стратегическа

Цел

2,

Приоритет

3:

Повишаване

конкурентоспособността на селскостопанското производство, балансирано
и многофункционално използване на ресурсите от горите и горския фонд,
въвеждане на икономически ефективни и екологосъобразни модели на
производство на сладководна риба и водни животни.:
 Създаване на нови насаждения;
 Възстановяване напоителните съоръжения и изграждане на нови,
съобразени с възстановената собственост върху земеделските земи;
Проект LIFE13 NAT/BG/801 "Крайречни гори”
с финансовата подкрепа на програма LIFE

.

87

 Увеличаване на площите с горски насаждения;
 Осъществяване на програми за развитие на лова и риболова /свързано с
развитие на туризма/;
Към същата Стратегическа цел 2, в Приоритет 4: Разумно използване на
руди, скали, минерали, глина и инертни материали също може да бъде открита
мярката Съхранение на природата и развитие на екологично чиста добивна
промишленост.
Системата за наблюдение и мониторинг на изпълнението на ОСР включва
ключови стратегически индикатори за интегриране на глобалните цели по
околната среда в регионалното планиране. Такива са разработени в рамките на
Проект „Конвенциите от РИО“ за изпълнение на целите на Конвенция на ООН
за биологичното разнообразие; Рамковата Конвенция на ООН по изменението
на климата; Конвенция на ООН за борба с опустиняването. Интерес
представляват следните индикатори:
 Относителен дял на антропогенно натоварените територии
(инфраструктура, селища, промишлени обекти) - %;
 Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните
територии - %;
 Разходи за ДМА с екологично предназначение – млн. лв.;
 Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението;
 Дял от територията с висок риск от ерозия
Стратегия за развитие на Област Стара Загора 2014-2020 г.
Стратегията

осигурява

приемственост

с

аналогичния

документ

от

предходния период в основните си предвиждания. Анализът на ситуацията
включва конкретни текстове относно състоянието на екологичната мрежа
Натура 2000: „Обявените защитени зони по Натура 2000 са 9,4% (при средно
за страната - около 35%). Въпреки скромните площни дялове, природните
„инкубатори” за съхраняване на биоразнообразието са достатъчно, но почти
нищо не е направено за валоризирането му като туристически ресурс и
масовото му третиране от хората като ценност. Материализираният
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израз на областната политика за опазване и възстановяване на околната
среда са публичните разходи за изграждане на екологична инфраструктура,
за екологичен мониторинг и контрол. Оценката като „крайно недостатъчни”
е валидна и за област Стара Загора, независимо от значителното
нарастване на разходите в проследения период.“
Стратегическата част на документа включва Приоритет 4. Опазване на
околната среда и развитие на екологична инфраструктура за устойчиво
развитие и инвестиционна привлекателност. Тук трябва да се търсят и мерките,
пряко насочени към опазването на биоразнообразието и природните
екосистеми:
Специфична цел 4.4. Подобряване на системата за управление на водите,
която включва опазване на ресурсите на пресни води и подобряване на
управлението на риска от наводнения;
Специфична цел 4.7. Опазване и възпроизводство на биоразнообразието,
включва следните мерки:
 Разработване на планове за управление на защитени зони;
 Повишаване информираността на населението за мрежата НАТУРА
2000;
 Изпълнение на мерки от Националната приоритетна рамка за действие
по Натура 2000 (PAF);
 Съхраняване и устойчиво ползване на растителни и животински видове
и местообитания, възстановяване на влажни зони, намаляване и
предотвратяване на замърсяването им;
 Възстановяване на горския потенциал и превантивни дейности,
залесяване на неземеделски земи;
Извън Приоритет 4, Стратегията включва и други специфични цели с
непряко въздействия върху природните екосистеми:
Специфична цел 1.7. Развитие на биологично земеделие, вкл. разширяване
и модернизиране на напоителните системи, и
Специфична цел 3.1. Устойчиво и интегрирано градско развитие, вкл.
мерки за предотвратяване на наводнения и свлачища.
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Стратегия за развитие на Област Хасково 2005-2015 г.
В раздел Екологично състояние е разгледана Екологичната мрежа Натура
2000 като площно покритие по общини и като тенденции при обявяването на
зоните. Прави впечатление заключението, че в три от общините делът на
НЕМ е над 80%, което поставя сериозни ограничения относно териториалноустройствената дейност. Това показва възприемане на екологичната мрежа
по-скоро като ограничение, отколкото като преимущество – проблем, който не е
специфичен само за Област Хасково и чието решение трябва да се търси на
национално ниво.
Стратегията обръща специално внимание на екологичните рискове,
включително на ефектите от изменението на климата.
Стратегическата част на документа включва Стратегическа цел 5 Запазване и подобряване качествата на околната среда чрез интегриране на
глобалните екологични цели и развитие на екологичната инфраструктура.
Тук интерес представлява Специфична цел 5.1.2. Адаптация към
последиците

от

климатичните

промени.

Предвидени

са

създаване

и

непрекъсната актуализация на база данни за рискови зони, изграждане на
системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения,
пожари, активиране на свлачищни райони, почистване на корита на реки и
изграждане на защитни съоръжения, изследване на последиците от промените в
климата, изграждане на съоръжения за борба с ерозията, залесяване на
обезлесени участъци, устойчиво използване на земите и др. Мерките включват
още възстановяването на хидромелиоративните системи и провеждане на
противоерозионни мероприятия, в т.ч. създаване на горските масиви чрез
залесяване и повишаване качествата на горските култури, като фактори за
противодействие на наводненията.
Въпреки, че адаптацията на екосистемно ниво чрез подобрена свързаност
на местообитанията и изграждане на зелена инфраструктура не са изрично
споменати, подобни мерки биха намерили своята обосновка в стратегията.
Специфична цел 5.2. 2. Опазване и поддържане на биологичното
разнообразие включва разработване и актуализиране на планове за управление
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на защитени територии и на защитени зони по Натура 2000, както и опазването,
поддържането и възстановяването на местообитания и видове в района.
3.2.

Общински планове за развитие

Общински план за развитие на община Марица за периода 20142020
Аналитичната част на документа оценява екологичното състояние и
рискове на територията на общината, включително биоразнообразие и
защитени територии. Включена е информация за защитените територии и ЗЗ от
Натура 2000, техния предмет на защита и основните режими, въведени със
заповедите за обявяване.
Сред мерките и дейностите в този раздел на плана са включени такива,
които имат общо въздействие върху свързващите елементи на ландшафта между
защитени зони. Като мерки с потенциално положително въздействие могат да се
посочат: поддържане на обектите и съоръженията на хидромелиоратвната
инфраструктура,

обогатяване

и

разширяване

на

озеленените

площи,

поддържане и развитие на мрежа от ветро- и шумозащитни пояси и озеленени
площи от едроразмерна и храстова растителност.
Стратегическата част на плана включва приоритетна област 3: Природни
ресурси и селско стопанство, в която се откриват мерки с отношение към
свързващите елементи на ландшафта:
 Мярка 3.3. Рекултивация и възстановяване ландшафта на неефективни
кариери за инертни материали,
 Мярка 3.4. Гарантиране опазването на защитените територии и зони в
общината, популяризиране на природните им богатства с развитието на
екотуризъм,
 Мярка 3.5. Доразвитие на зелената система в общината за ограничаване
шумовото замърсяване, подобряване качеството на атмосферния въздух и
защита на земеделската продукция – изграждане на защитни зелени пояси и
крайпътно озеленяване и
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 Мярка 3.8. Обновяване и поддържане на напоителните мрежи и
съоръжения за увеличаване на поливните земеделски площи.
Общински план за развитие на община Пловдив за периода
2014-2020
Анализът на икономическото и социално развитие на общината включва
раздел Екологично състояние и рискове, в който най-пряко отношение към
свързващите елементи на ландшафта има т. Зелена система. Направена е оценка,
че ресурсите за увеличаване на обема на обществените озеленени площи са
ограничени, но все пак съществуващи, като акцент е поставен върху поречието
на р. Марица. В отделен раздел са разгледани биологичното разнообразие и
защитените територии, като е направен анализ на основните типове природни
местообитания съгл. Директива 92/43/ЕС.
Въпреки че, община Пловдив обхваща главно урбанизирана градска среда
и крайградски терени, влиянието на р. Марица е определено като фактор за
поддържането на сравнително богато разнообразие от природни местообитания.
Планът включва специфични дейности в Направление „Ландшафт и зелена
система”, които могат да окажат въздействие върху свързаността на защитена
зона Река Марица BG0000578, която преминава през града с други елементи на
зелената система. Такива мерки са:
 Реконструкция на паркови площи чрез възобновяване и модернизиране
на озеленяването, изграждане на поливни системи, обновяване на детски
съоръжения и паркова мебел: Градина „Рибница”, „Лаута”, Парк „Отдих и
култура”, „Източна Румелия”, бул. „Марица” – север и юг.
 Поетапна подмяна на застаряваща и заболяла растителност по улици и
булеварди, с нова от подходящи видове с висока декоративна и екологична
стойност.
Стратегическата част на плана съдържа мерки с очаквано пряко
въздействие върху състоянието, пространствената и функционална свързаност
на

защитена

зона

Река

Марица

BG0000578.

Приоритетна

област

1:

НАСЛЕДСТВО И ИЗКУСТВО включва мярка 1.7. Почистване, поддръжка и
социализация на река Марица, която цели реката и прилежащите и територии
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да бъдат благоустроени и активно използвани за рекреация. Мярката отчита, че
протежението на река Марица представлява защитени зони по Натура 2000
/Директива за опазване на природните местообитания/, а растителността на
прилежащите й територии са неразделна част от зелената система на община.
Необходимите задачи включват почистване на речното корито, залесяване на
крайбрежието с подходяща растителност, възстановяване на застрашени
местообитания. Последващи са осигуряването на достъпност, пешеходни пътеки
и места за отдих и престой.
Същата приоритетна ос включва и мярка 1.10. Увеличаване на площта,
подобряване на състоянието на озеленените пространства и обвързването им в
система. Дейностите обхващат обновяване на настилките и архитектурните
елементи,

залесяване

и

възстановяване

на

нарушената

растителност,

разполагането подходящи спортни съоръжения и културни обекти.
Трудно е да се оцени еднозначно (положително или отрицателно)
екологичното въздействие от такива мерки, тъй като въздействието ще се
определи от конкретните технически решения и проекти.
Общински план за развитие на община Пазарджик за периода
2014-2020
Оценката на екологичното състояние и рискове на територията на
общината подчертава наличието на защитени зони от Натура 2000, като цитира
предмета и целите за опазване на всяка от тях, вкл. на р. Марица.
Приоритет 3.2. Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща
водоснабдителна и канализационна инфраструктура, опазване на водите
включва

Специфична

цел

3.2.1.

Подобряване

на

водоснабдителна

и

канализационна инфраструктурата в общината, ефективно управление и
опазване чистотата на водните ресурси. Като специфична дейност е посочена
Възстановяване и поддържане на водоемите, реките в общината и превръщането
им в места за отдих, риболов и туризъм.
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Общински план за развитие на община Раковски за периода
2014-2020
Планът отчита състоянието на биоразнообразието и защитените зони от
Натура 2000 на територията на общината. Единствената ЗЗ разположена изцяло
на територията на общината е „Гора Шишманци“, която има известна
пространствена свързаност с р. Марица, но не е предмет на настоящия анализ.
Стратегическата част на плана предвижда две мерки с пряко отношение
към защитените зони и тяхната свързаност: Мярка 2.2.4.: Развитие и поддържане
на зелената система в общината и Мярка 2.2.5.: Опазване и съхранение на
биоразнообразието.
Общински план за развитие на община Братя Даскалови за
периода 2014-2020
Планът оценява водоснабдителни мрежи и водоизточници, като посочва р.
Омуровска за основен повърхностен водоизточник. Идентифицирана е нуждата
от

изграждане

на

още

нови

и

реконструкция

на

съществуващите

хидромелиоративни съоръжения, с цел напояване на земеделските площи в
района. Биоразнообразието и ЗТ на са специфично разгледани.
Приоритет 3 в ОПР е Развитие на човешките ресурси и създаване на добра
жизнена среда. Към този приоритет принадлежи Цел 6: Запазване на
екологичното състояние на общината, включително мерки с потенциално
въздействие върху защитените зони и свързващите елементи на ландшафта:
 Мярка 2: Опазване и разширяване на зелената система в Общината;
 Мярка 3: Подобряване на параметрите на околната среда;
 Мярка

4:

Изграждане

и

укрепване

на

инфраструктурата

за

предотвратяване на наводнения, почистване на речните корита и дерета.
Общински план за развитие на община Първомай за периода
2014-2020
Анализът

на икономическото

и социално

развитие на

общината

подчертава, че р. Марица има най-голямо значение като воден ресурс в
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общината и разглежда подробно останалите повърхностни води. Анализът
включва описание на всички ЗТ и ЗЗ от Натура 2000.
Оценката на използване на природните ресурси включва интересна
констатация, че отказът от развитие на дърводобив и дървообработване в
общината и запазването на гората е положително явление, което следва да се
подкрепя и в бъдеще.
Стратегическата част включва Мярка 1.3. Подобряване качеството на
живот, чрез опазване и развитие на природното, културно и историческо
наследство,

към

която

се причислява 1.3.1. Опазване,

поддържане и

възстановяване на биологичното разнообразие.
Общински план за развитие на община Асеновград за периода
2014-2020
Раздел 4.8.2. Биоразнообразие и защитени територии от аналитичната част
на плана разглежда богатия списък от защитени територии и защитени зони от
Натура 2000 на територията на общината. Планът също така идентифицира
нуждата от изграждане на нови зелени площи и места за отдих и рекреация.
Стратегическата част на плана включва:
 Специфична

цел

1.2.3.

Борба

с

пожарите,

наводненията,

неблагоприятните климатични промени и вредителите.
 Специфична

цел

3.2.2.

Опазването

на

околната

среда

и

биоразнообразието, вкл. мярка Подобряване на местни политики в областта на
околната среда и биоразнообразието и мярка Опазване, съхраняване и
възстановяване на биоразнообразието.
Общински план за развитие на община Родопи за периода 20142020
Мярка 1.3 от Плана е насочена към Подобряването качеството на живот,
чрез опазване и развитие на природното, културно и историческо наследство
предвижда

дейности

за

опазване,

развитие

и

биологичното разнообразие.
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Дейностите в това направление обаче не са развити в повече детайли.
Липсват също така специфични индикатори за изпълнение на плана, пряко
свързани с опазването на биоразнообразието и устойчивото стопанисване на
природните територии.
Общински план за развитие на община Чирпан за периода 20142020
Анализът на екологичното състояние в общината включва заключението,
че биоразнообразието на общината е концентрирано на отделни, силно
ограничени площи, а Националната екологична мрежа е представена с много
нисък дял от 2,45% в общината поради значителната стопанска усвоеност на
територията.
Стратегическата част включва Приоритет 4. Опазване на околната среда
и развитие на екологична инфраструктура за устойчиво развитие и
инвестиционна привлекателност. Тук обаче опазването и поддържането на
екологичната мрежа не намира своето място.
Общински план за развитие на община Стара Загора за периода
2014-2020
Общинският план включва сравнително подробна оценка на компонентите
на околната среда, включително биологичното разнообразие и водите, които
представляват интерес за настоящия анализ. В раздел Биоразнообразие и
защитени територии са отчетени териториите, включени в Натура 2000. В
раздел води е направен преглед на водните ресурси. Констатирано е, че не се
извършва организиран контрол върху язовирите за напояване и рибовъдство.
При възприетата от Община Стара Загора структура на стратегията,
управлението на околната среда попадат в Приоритетна област 3 – Среда.
Въпреки че липсват специфични мерки насочени към биоразнообразието,
потенциал за възстановителни дейности има в мярка 3.6 Възстановяване на
нарушени територии и развитие на подходящи функции в тях.
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Общински план за развитие на община Димитровград за
периода 2014-2020
Планът включва раздел Екологично състояние и рискове, като обръща
специално

внимание

на

екологичните

рискове,

включително

пожари,

наводнения и въздействия от изменението на климата. Разгледани е състоянието
само на защитната техническа инфраструктура, без да бъдат включени
природните екосистеми.
Стратегическа

цел

1:

Повишаване

на

привлекателността

и

конкурентоспособността на Община Димитровград, чрез изграждане на
подходяща инфраструктура и опазването на екологичния й потенциал включва
мерки със значение за защитените зони и свързващите елементи на ландшафта
като:
 Дребномащабни инфраструктурни мерки за предотвратяване на
наводнения и свлачища (диги, подпорни стени и други укрепващи
съоръжения); борба с бреговата ерозия;
 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в общината,
подкрепа за възстановяване на унищожени или антропогенно повлияни
местообитания; проучване на влиянието на инвазивни видове и реализация на
дейности за ограничаване на тяхното негативно влияние.
3.3

Общи устройствени планове

Общ устройствен план на община Марица
ОУП е разработен през 2009 г. и се състои от (1) карта с баланс на
територията, устройствени структури и зони, както и комуникационнотранспортни елементи и (2) подробна обяснителна записка.
ОУП на община Марица има отношение към следните свързващи елементи
на ландшафта:
 Елементи които свързват ЗЗ BG 0002086 – „Оризища Цалапица” и ЗЗ
BG0000578 – „Река Марица”
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Река Потока в по-голямото си протежение преминава през територии с
общо предназначение, ниви и оризища, които не подлежат на промяна в
предназначението според предвижданията в ОПУ. Трябва да се отбележи, че
цялото протежение на реката в рамките на община Марица попада в зоната,
определена за т. нар. общинска екологична мрежа.
Свързващият коридор по напоителен канал разположен в направление
север-юг между с. Цалапица и с. Костиево представлява западна граница на
общината. В по-голямото си протежение преминава през територии с общо
предназначение, ниви и оризища, които не подлежат на промяна в
предназначението. Изключение е терен, определен за нова складовопроизводствена зона на източния бряг на канала преди вливането в р. Марица и
нова смесена многофункционална зона, определена като буфер около главен път
Е80 Пловдив- Пазарджик. Предполага се, че тези промени няма да нарушат
миграционната връзка по самия напоителен канал, но могат да засегнат
бреговата му ивица.
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 Преминавания под АМ Тракия
На

територията

на

общината

попадат

29

преминавания

под

автомагистралата, повечето от които са при пресичане на реки, напоителни
канали и пътища. Те попадат в различни устройствени зони, включително
предвидени нови складово-производствени зони и смесени многофункционални
зони.
Промените според ОУП не се очаква да повлияят директно върху точките
на преминаване, които са инженерни съоръжения в сервитута на АМ Тракия.
Обособяването

на

нови

складово-производствени

зони

и

смесени

многофункционални зони обаче може да повлияе отрицателно биологичната
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свързваща способност на съответния ландшафтен елемент по неговото
протежение извън точката на преминаване.
Като положителна страна трябва да се отчете интегрирането на
концепцията за „общинска екологична мрежа“ в ОУП и включването в тази зона
на реки и напоителни канали, преминаващи под АМ Тракия.
3.4

Планове за управление на речните басейни

План за управление на Басейна на р. Марица 2010-2015
Разгледан е само действащият ПУРБ до 2015 г. тъй като към момента на
изготвяне на настоящия документ все още не е публикуван ПУРБ за периода
2016-2021 г.
Раздел 2 от ПУРБ прави преглед на значимите видове натиск и въздействие
в резултата от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и
подземните води. От всички типове антропогенен натиск най-съществено
значение за пространствените връзки между защитените зони имат (а)
регулирането на оттока и морфологичните изменения, и (б) водовземането за
напояване.
а)

регулирането

на

оттока

и

морфологичните

изменения

са

идентифицирани за следните водни тела: Река Омуровска средно и долно
течение, Река Чинардере от язовир Леново до вливане в р.Мечка и Река Потока
от град Съединение до устие.
б) Водовземането за напояване в случая с разглежданите зони има
двупосочно въздействие. От една страна захранването на напоителните системи
променя естествения отток в основните речни течения с което вероятно
въздейства върху качеството има на естествени биологични коридори за водните
видове. От друга страна обаче множеството напоителни канали и оризищата са
изкуствени хабитати, които се оказват с висока стойност за водолюбиви птици и
други защитени видове.
Раздел 3 – Зони за защита на водите включва Зони, определени като
чувствителни с цел опазване на местообитания, при които поддръжката или
Проект LIFE13 NAT/BG/801 "Крайречни гори”
с финансовата подкрепа на програма LIFE

.

100

подобряването на състоянието на водите е важен фактор за опазването им,
включително съответните обекти по Натура 2000. Определени са всички
повърхностни водни тела с техните уникални кодове, които попадат в
съответната ЗЗ. По-нататък в Раздел 4 от Плана, за тези зони са определени
специфични екологични цели, които отчитат статута им на защита. С това на
практика ПУРБ интегрира цели и мерки за опазването на ЗЗ от Натура 2000.
От значение за настоящия анализ са повърхностните водни тела от
категория река, които представляват свързващи коридори, и за които ПУРБ
определя цели и мерки за подобряване на хидроморфологичното състояние.
Такива са:
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Река

Река

Водно

Еколог

Екологични

Мерки от значение за

тяло

ично

цели

ЗЗ и тяхната

BG3MA300

състоян

пространствена

ие

свързаност

добро

Намаляване

 Съобразяване на

Мартинк R042

натоварването

управлението на водите с

а

от градски

условията за постигане на

отпадъчни

БПС на предмета на

води и

опазване на ЗЗ BG0002103

дифузното

Злато поле, ЗЗ BG0000442

замърсяване от

Река Мартинка,

селско

BG0000578 Река Марица -

стопанство

Частта на ВТ, попадащо в
ЗЗ BG0002103 Злато поле,
ЗЗ BG0000442 Река
Мартинка, BG0000578
Река Марица.
 Правилен избор на
местоположение и
инфраструктура на
ГПСОВ, съобразен с
местообитания на видове
предмет на опазване на ЗЗ
- Частта на ВТ, попадащо в
ЗЗ BG0002103 Злато поле
 Залесяване на бреговете
с дървесни видове (4бр на
15м) - Основна река и
притоци
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 Закупуване на терени за
създаване/възстановяване
на влажни зони - р.
Мартинка, пропаднали
наводнени ниви при
рудник Миньор,
землищата на Странско,
Бял извор, Бряст, Голямо
Асеново
 Забрана за сечи на
естествена дървесна
растителност по бреговете
и островите в реката Частта на ВТ, попадащо в
ЗЗ BG0000442 Река
Мартинка, BG0000578
Река Марица.
 За природни
местообитания 91Е0*,
92А0, 92С0, 91F0, 92D0,
3270 и 3150 смекчаващите
мерки са редукцията на
влиянието на
съществуващите ВЕЦ и
баластриери, недопускане
на нови такива, както и
всякакви нови негативни
промени във водните тела
и мерки по поддържане на
местообитанието в БПС Частта на ВТ, попадащо в
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ЗЗ BG0000578 Река
Марица
 Добри земеделски
практики - водосбора
 Възстановяване на стари
меандри - с. Радиево, с.
Голямо Асеново, с. Злато
поле, с. Брод.
Река

BG3MA300

Текирск

R055

добро

Намаляване
натоварването

а до

от градски

язовир

отпадъчни

Чирпан

води и

1

дифузното

 Добри земеделски
практики във водосбора

замърсяване от
селско
стопанство
Река

BG3MA300

Tекирск

R053

добро

подобряване

 Съобразяване на

на

управлението на водите с

а от яз.

физикохимичн

условията за постигане на

Чирпан

ите и

БПС на предмета на

1 до

биологични

опазване на ЗЗ

устие

параметри и

BG0002081 Марица-

проучване за

Първомай, ЗЗ BG0000578

замърсители

Река Марица - Частта на
ВТ, попадащо в ЗЗ
BG0002081 Марица Първомай, ЗЗ BG0000578
Река Марица
 Стопанисване на
микроязовири с цел
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опазване на
местообитания на птици в
зоните за защита на
водите - яз.Добри дол
 Разработване на
програма за почистване на
язовири/реки и
прилижащите им терени яз. Добри дол
 Проучване влиянието на
населените места Първомай; Чирпан
 Правилен избор на
местоположение и
инфраструктура на
ГПСОВ, съобразен с
местообитания на видове
предмет на опазване на ЗЗ
- Частта на ВТ, попадащо в
ЗЗ BG0002081 Марица Първомай
 Забрана за сечи на
естествена дървесна
растителност по бреговете
и островите в реката Частта на ВТ, попадащо в
ЗЗ BG0000578 Река
Марица
 За природни
местообитания 91Е0*,
92А0, 92С0, 91F0, 92D0,
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3270 и 3150 смекчаващите
мерки са редукцията на
влиянието на
съществуващите ВЕЦ и
баластриери, недопускане
на нови такива, както и
всякакви нови негативни
промени във водните тела
и мерки по поддържане на
местообитанието в БПС Частта на ВТ, попадащо в
ЗЗ BG0000578 Река
Марица
Река

BG3MA300

Омуровс

R062

добро

Намаляване

 Съобразяване на

натоварването

управлението на водите с

ка

от населените

условията за постигане на

средно и

места и селско

БПС на предмета на

долно

стопанство и

опазване на ЗЗ

течение

оптимизиране

BG0002081 Марица-

на

Първомай, ЗЗ BG0000443

хидромофолог

Река Омуровска,

ичните условия BG0000578 Река Марица Частта на ВТ, попадащо в
ЗЗ BG0002081Марица Първомай, ЗЗ BG0000443
Река Омуровска,
BG0000578 Река Марица.
 Спирнане на изсичането
на крайбрежната
растителност и
осигуряване на
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достатъчни водни
коричества чрез
контролирано
водоползване - Частта на
ВТ, попадаща в ЗЗ
BG0000443 Река
Омуровска, BG0000578
Река Марица.
 Проучване влиянието на
населените места с.Малък дол, с.Голям дол,
с.Братя Даскалови,
с.Горно Белово,
с.Партизанин, с.Черна
гора, с.Плодовитово и .с.
Крушево
 Правилен избор на
местоположение и
инфраструктура на
ГПСОВ, съобразен с
местообитания на видове
предмет на опазване на ЗЗ
- Частта на ВТ, попадащо в
ЗЗ BG0002081Марица Първомай
 Оводняване на влажни
зони - р. Омуровска - стара
кариера за глини до с.
Черна гора, ЗМ
"Чирпанска гора"
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 Залесяване на бреговете
с дървесни видове (4бр на
15м) - Основна река и
притоци
 Забрана за сечи на
естествена дървесна
растителност по бреговете
и островите в реката Частта на ВТ, попадаща в
ЗЗ BG0000443 Река
Омуровска, BG0000578
Река Марица
 За природни
местообитания 91Е0*,
92А0, 92С0, 91F0, 92D0,
3270 и 3150 смекчаващите
мерки са редукцията на
влиянието на
съществуващите ВЕЦ и
баластриери, недопускане
на нови такива, както и
всякакви нови негативни
промени във водните тела
и мерки по поддържане на
местообитанието в БПС Частта на ВТ, попадащо в
ЗЗ BG0000578 Река
Марица
Река

BG3MA300

Мечка

R060

умерено

долно

Намаляване на

 Съобразяване на

общото

управлението на водите с
условията за постигане на
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течение

физикохимичн

БПС на предмета на

и приток

ои

опазване на ЗЗ

биогенно

BG0002081 Марица-

въздействие.

Първомай, ЗЗ BG0000578
Река Марица, BG0000436
Река Мечка - Частта на ВТ,
попадащо в ЗЗ BG0002081
Марица - Първомай, ЗЗ
BG0000578 Река Марица,
BG0000436 Река Мечка.
 Правилен избор на
местоположение и
инфраструктура на
ГПСОВ, съобразен с
местообитания на видове
предмет на опазване на ЗЗ
- Частта на ВТ, попадащо в
ЗЗ BG0002081 Марица Първомай
 Недопускане на всякакви
нови негативни промени
във водните тела и
осигуряване на мерки по
поддържане на природни
местообитания 92А0 и
92F0 в БПС - Частта на ВТ,
попадащо в ЗЗ
BG0000436 Река Мечка
 Изграждане на рибен
проход басейнов
(стъпаловиден) тип -
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реконструкция на
изграден рибен проход на
р. Мечка водовземни
съоръжение под жп моста
при гр. Първомай
 Залесяване на бреговете
с дървесни видове (4бр на
15м) - Основна река и
притоци
 Забрана за строеж на
МВЕЦ, ограничаване на
добива на инертни
материали и строг
контрол на дейностите в
участъка през
размножителния период
на рибите - места за
размножаване на риби- р.
Мечка, участъка от устие
до кв. Дебър-11.41 км.
 Забрана за сечи на
естествена дървесна
растителност по бреговете
и островите в реката Частта на ВТ, попадаща в
ЗЗ BG0000578 Река
Марица, BG0000436 Река
Мечка.
 За природни
местообитания 91Е0*,
92А0, 92С0, 91F0, 92D0,
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3270 и 3150 смекчаващите
мерки са редукцията на
влиянието на
съществуващите ВЕЦ и
баластриери, недопускане
на нови такива, както и
всякакви нови негативни
промени във водните тела
и мерки по поддържане на
местообитанието в БПС Частта на ВТ, попадащо в
ЗЗ BG0000578 Река
Марица
Река

BG3MA300

Чинарде

R057

добро

подобряване

 Съобразяване на

на

управлението на водите с

ре от

хидромофолог

условията за постигане на

язовир

ичните и

БПС на предмета на

Леново

физикохимичн

опазване на ЗЗ

до

и условия,

BG0000438 Река

вливане

намаляване

Чинардере, BG0000436

в

натоварването

Река Мечка - Частта на ВТ,

р.Мечка

от градски

попадаща в ЗЗ

опадъчни води

BG0000438 Река
Чинардере, BG0000436
Река Мечка;
 Премахване на тръбно
премостване на реки - р.
Чинардере мост при с.
Поройна;
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 Осигуряване на
екологичен минимум след яз.Леново;
 Недопускане на всякакви
нови негативни промени
във водните тела и
осигуряване на мерки по
поддържане на природни
местообитания 92А0 и
92F0 в БПС - Частта на ВТ,
попадащо в ЗЗ
BG0000436 Река Мечка;
 Недопускане на ВЕЦ и
баластриерии мерки за
поддържане на природни
местообитания 92С0 и
91F0 в БПС.Изграждане
на ПСОВ - Частта на ВТ,
попадащо в ЗЗ
BG0000438 Река
Чинардере;
 Залесяване на бреговете
с дървесни видове (4бр на
15м) - Основна река и
притоци;
 Забрана за сечи на
естествена дървесна
растителност по бреговете
и островите в реката Частта на ВТ, попадаща в
ЗЗ BG0000438 Река
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Чинардере, BG0000436
Река Мечка.
Река

BG3MA500

Силно

подобряване

Потока

R128

модифиц на

управлението на водите с

от град

и-рано

хидроморфоло

условията за постигане на

Съедине

водно

гичните

БПС на предмета на

ние до

тяло;

условия,

опазване на ЗЗ

устие

добър

оптимизиране

BG0002087 Марица –

 Съобразяване на

екологич на

Пловдив, BG0002086

ен

водовземането

Оризища Цалапица,

потенци

и намаляване

BG0000578 Река Марица -

ал

на биогенното

Частта на ВТ, попадащо в

натоварване от

ЗЗ BG0002087 Марица –

градски

Пловдив, BG0002086

отпадъчни

Оризища Цалапица, ЗЗ

води

BG0000578 Река Марица;
 Правилен избор на
местоположение и
инфраструктура на
ГПСОВ, съобразен с
местообитания на видове
предмет на опазване на ЗЗ
- Частта на ВТ, попадащо в
ЗЗ BG0002087 Марица –
Пловдив;
 Изграждане на рибен
проход басейнов
(стъпаловиден) тип - р.
Потока - при устие
реконструкция на праг в
каменен дънен праг.
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 За природни
местообитания 91Е0*,
92А0, 92С0, 91F0, 92D0,
3270 и 3150 смекчаващите
мерки са редукцията на
влиянието на
съществуващите ВЕЦ и
баластриери, недопускане
на нови такива, както и
всякакви нови негативни
промени във водните тела
и мерки по поддържане на
местообитанието в БПС Частта на ВТ, попадащо в
ЗЗ BG0000578 Река
Марица
3.5

Планове за управление на риска от наводнения

ПУРН за басейна на р. Марица все още не е публикуван и по тази причина
не може да бъде включен в анализа. Необходимо е обаче да се следи за неговото
публикуване и до каква степен предвидените в него мерки ще имат
потенциално положително или отрицателно въздействие върху свързващите
елементи на ландшафта.
4. Описание на идентифицираните заплахи
4.1 Общи заплахи:
 В много от плановите документи за изминалия програмен период 20072014 не фигурират специфични мерки за опазване на екологичната мрежа
Натура 2000 и свързващите елементи на ландшафта извън защитените зони.
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 Съществува значителен риск и в новия програмен период мерките
насочени към Натура 2000 да имат по-скоро формален характер, а мерки за
опазване на свързващите елементи изобщо да липсват. Това проличава в
публикуваните до момента ОПР и ОСР за периода 2014-2020. Териториалният
обхват и статута на защитените зони от Натура 2000 е отразен в повечето от
плановете, най-вече поради законовите ограничения за териториално развитие
в тях и потенциала за екотуризъм. Не се отчитат обаче свързващите елементи на
ландшафта в терени без специален законов статут. Добрите изключения от тази
тенденция са мерките за подобряване на екологичния статус на водите в ПУРБ и
концепцията за Общинска екологична мрежа на Община Марица.
 Може да се направи общото заключение, че Чл. 30. Ал. 2 от ЗБР не се
прилага или се прилага в ограничени случаи.
 Често мерките в ОПР, свързани с дейности по управлението на речните
корита се измерват с прости и еднозначни индикатори като Брой/ км. почистени
речни корита/ дерета.
 Предвидените мерки за развитие на зелените системи на населените
места в много случаи са логически отделени от мерките за опазване на
биологичното разнообразие и защитените територии/ зони.
 Част от разгледаните планове за новият планов период отчитат
загриженост към въздействието от изменението в климата. Мерките за
адаптация обаче са свързани предимно с техническата защитна инфраструктура.
Потенциалът за адаптация на ландшафтно и екосистемно ниво не се отчита.
 Плановете и стратегиите за периода 2014-2020 са много по-конкретни по
отношение на финансовите си параметри, вероятно поради повишения
капацитет на общините и областните администрации да боравят с проектно
финансиране. В същото време почти не могат да се открият конкретни
финансови предвиждания за мерки, насочени към биологичното разнообразие.
4.2 Специфични заплахи:
 Промяна в предназначението на терени през които преминават, или са в
непосредствена близост, до основните биологични коридори на ЗЗ Река Марица
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BG0000578 със съседните ЗЗ. Примери са нови многофункционални зони около
главен път Е80 Пловдив- Пазарджик.
 Мерки за защита от наводнения или хидромелиоративни мерки,
несъобразени с екологичните цели на съответната територия. Такива могат да
бъдат напр. премахване на крайречна растителност или изграждане на прагове
по протежението на р. Мартинка, р. Текирска, р. Омуровска, р. Потока, р. Мечка
и р. Чинар дере.
 Интензивно

земеделско

или

друго

ползване

непосредствена близост до преминаванията под АМ Тракия.
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5. Препоръки за устройство на територията, които да гарантират
защитата на свързващите територии
 Интегриране на предвижданията на чл. 30, ал. 2 от ЗБР в
новите общи устройствени планове и устройствени схеми на
общинско и по-високо териториално ниво: Конкретните пространствени
решения за опазване и поддържане на свързващите елементи на ландшафта
могат да бъдат разнообразни и зависят на първо място от волята на
администрацията-възложител, както и от степента на информираност на
експертните екипи изготвящи съответния проект. Вероятно в много случаи ще е
необходим компромис между целите за урбанистично развитие и екологичните
цели за територията.
 Съществуващите елементи на ландшафта с естествена или
полу-естествена растителност приоритетно да се отнасят към терени с
функционално предназначение за гори и зелени площи в съответните
устройствени планове. Доколкото е възможно, тяхното предназначение да не
бъде преобразувано в жилищни, производствени или други урбанизирани
площи, като се следи за пространствената им свързаност. Това важи за реките и
техните брегове, оводнени стари речни корита, влажни зони, заливни речни
тераси, полезащитни пояси и друга горска растителност в равнините.
 Общинските и областните планове за развитие да включват
мерки за поддържане и възстановяване на защитените зони и
зелените връзки между тях. Това ще позволи по-лесното аргументиране на
финансирането с публични средства на възстановителни проекти.
 Интегрирането на Националната екологична мрежа като
екосистемна мярка за адаптация към изменението на климата в
планови документи и стратегии.
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Част 5
Приложение: Карти
Автор: Петър Димов
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Анализ на свързаността на целева защитена зона BG000578 Река
Марица със съседни защитени зони/Чирпански възвишения
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Анализ на свързаността на целева защитена зона BG000578 Река
Марица със съседни защитени зони/Река Мечка, Река Чинардере
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Анализ на свързаността на целева защитена зона BG000578 Река
Марица със съседни защитени зони/Река Мечка, Чинардере
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