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УВОД 
 

Доклада за Оценка на съвместимостта и въздействие на инвестиционно 
предложение за изграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално 
значение за насипни и наливни неопасни товари”, в град Белослав, област Варна с 
предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000191 „Варненско-Белославско 
езеро” по директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици, се изготвя на основание чл. 
31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г. с изм. и доп.), чл. 
2, ал. 1, т. 1, ал. 2 и чл. 39, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета 
и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, приета с ПМС № 
201/31.08.2007 г., ДВ, бр. 73/2007г. с изм. и доп.). 

Площта на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона 
за защитените територии (ЗЗТ). Най-близко разположени защитени територии са ЗМ 
„Казашко”  – отстояща на около 12 км източно от ИП и ЗМ „Ятата” – на около 3 км, 
разположена източно от разглежданата територия. Другата защитена територия, 
разположена също в обхвата на Варненско – Белославският езерен комплекс, е ЗМ 
„Мочурището” и отстои на около 14 км от настоящото ИП. ЗМ „Ракитника” отстои на 
около 20 и ПП „Златни пясъци” на около 30 км от територията на „Пристанище за 
обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари”. 

Територията на инвестиционното предложение попада  в границите на защитена 
зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0000191 „Варненско-
Белославско езеро”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР за опазване на дивите 
птици. 

С Решение (писмо) изх. №№ ВА-14/ЕО/2016 и ВА-34/ЕО/2016 на РИОСВ-Варна, 
компетентният орган след извършена преценка, е мотивирал необходимостта от 
разработване на настоящия доклад, обхвата и съдържанието му за оценка на степента на 
въздействие на инвестиционното предложение, при съвместяване с процедурата за ОВОС, 
съгласно чл. 38 и чл. 39, ал. 5 от Наредбата за ОС при спазване изискванията на чл. 23, ал. 
2 от същата.  

Докладът е разработен от колектив от експерти в обхвата и при спазване на 
критериите и изискванията на чл. 22 от Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони и в съответствие с чл. 9, ал. 1 на 
Наредбата.  
 В Оценката за степента на въздействие са взети предвид и следните принципи: 

 Принципът на предпазливост, залегнал като основа за опазване на околната 
среда в Договора за създаване на ЕС, в конкретния случай възприет като приемане на 
възможно най-лошия сценарий за всяко вероятно въздействие, в рамките на научните 
предпоставки за съществуване на такова въздействие. 

 Използване на най-добрата налична информация за провеждане на оценката. 
 Връзката между чл. 6 на Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици, а 

именно какви мерки трябва да се прилагат според разнообразните фактори, които могат да 
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повлияят върху популацията на птиците, по-точно отражението на човешките дейности, 
върху целостта и целите на всяка една зона и мрежата като цяло от една страна и чл. 5 на 
същата Директива, посочващ че опазването на видовете птици, естествено живеещи в 
диво състояние на европейската територия на държавите- членки, е необходимо за 
постигане целите на Общността, свързани с подобряване условията на живот и на 
устойчивото развитие. 
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1. АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
1.1. Ситуационна схема, генплан, сгради и съоръжения, инфраструктура, 

персонал. 
Пристанището ще бъде разположено на южния бряг на Белославското езеро и ще 

се развие изцяло върху територия собственост на инвеститора. Територията е частна 
собственост. Инвестиционното предложение кореспондира с предвижданията на  
Националната програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт, като 
пристанищен комплекс с регионално значение. 

Основните цели при изготвяне на инвестиционния проект са: 
o Постигане на висока рентабилност за пристанищните операции и съпътстващи 

дейности – над 10 %; 
o Възможности за оптимизация на разходите, чрез управленски контрол и 

финансова дисциплина; 
o Висока производителност, ефективност, многообразие, гъвкавост на 

пристанищните услуги и разнообразие на номенклатурата на оказваните услуги и 
извършвани дейности, чрез инвестиране в модерна пристанищна техника, позволяваща 
качествена и безопасна обработка на корабите и сухопътните транспортни средства. 
Внедряването на нови технологии и модерни машини с много по-добри технологични и 
екологични възможности и технико-икономически показатели е основата за повишаване 
на производителността и ефективността на предлаганите пристанищни услуги; 

o Създаване на условия за увеличаване номенклатурата на извършваните 
съпътстващи дейности и предлагането им и на външни клиенти; 

o Подобряване на качеството на пристанищните услуги, предлагани на 
ползвателите в резултат на цялостното усъвършенстване на пристанищната технология и 
организация на труда; 

o Усъвършенстване на административно-управленската структура като елемент от 
постоянното усъвършенстване на системата за управление на качеството. 

Намеренията на инвеститора в перспектива са основно следните: 
Стратегически 
Повишаване ефективността от дейността на пристанището, поддържайки високо 

ниво на безопасност и опазване на околната среда, като се удовлетворяват нуждите и 
очакванията на клиентите и се увеличава тяхното доверие във възможностите на основата 
на нови технически, технологически и организационни възможности и професионалния 
опит на човешките ресурси. 

Пазарни 
Създаване условия за улесняване достъпа до пазара на пристанищните услуги на 

територията на Пристанището; 
Въвеждане система за управление на качеството; 
Извършване на плавно редуциране и преструктуриране на човешките ресурси с 

отчитане на новите изисквания. 
Технологични 
Икономическо и финансово осигуряване на средства за технологична и модерна 

пристанищната суперструктура, за постигане на необходимата конкурентоспособност, 
безопасност и опазване на околната среда; 
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Висока ефективност и гъвкавост при осъществяване на пристанищните услуги и 
увеличаване на тяхната номенклатура; 

Активизиране извършването на съпътстващи дейности. 
Финансови 
Икономическо и финансово осигуряване на дейността на Пристанището в 

условията на необходимата конкурентоспособност чрез съвременно европейско пазарно 
поведение; 

След обособяване и изграждане на специализираните зони в Пристанището ще 
могат да се обработват насипни зърнени товари с конвенционални и специализирани 
технологии по директен и индиректен вариант. При обичайната използваемост на кейовия 
фронт, постиганите чисти и кейови производителности ще отговарят на постиганите 
производителности в съседните пристанища във Варненския регион. Ще се изградят 
мощности и за обработка на течни растителни масла.  

 
Ситуационна схема на пристанището. 
Оперативна зона. Параметрите на оперативната зона се определят от дължината 

на кея и обсега на бреговите кранове. Площадката на зоната се очертава да има 222 (до 
230) метра дължина успоредно на кея, и около 15 метра ширина. Оперативната зона се 
характеризира с:  

 динамика на обработваните кораби, автомобили, пристанищни терминални 
влекачи, товари, намиращи се в обсега на кейовите кранове; 

 отсъствие на товари за дългосрочно съхранение; 
 възможност за бърз достъп до корабите на кея; 
 отсъствие на хора и техника, нямащи служебни задължения в тази зона. 

Оперативната зона се явява най-важното място в пристанището, когато на кея има 
кораб. Тя трябва да отговаря на следните условия: 

 да бъде изградена като неразделна част от конструкцията на кея. Колкото 
максималното натоварване на площадката е по-близо до кейовата стена, толкова 
площадката е по-удобна за експлоатация;  

 да има товароносимост около 5 тона на кв. м., за да може да се обработват и тежки 
товари; 

 да има минимален наклон за оттичане на дъждовните води в колекторите на 
пречиствателното съоръжение; 

 да бъде с равна повърхност, без наличие на съоръжения, които да бъдат 
препятствие за движението на автомобили и терминални влекачи; 

 галериите на подземната инфраструктура да не са причина за нарушаване целостта 
на площадката или предпоставка за пропадания по нейната повърхност; 

 да дава възможност за бързо почистване от насипни товари със специализирани 
машини; 

 недопустимо е тя да бъде с асфалтово покритие. 
Оперативната зона има основната задача през нея да преминават всички товари, 

пристигащи и заминаващи по море. Изискванията към оперативната зона са много високи 
по отношение на конструкцията на площадката и качеството на изпълнение на настилката. 
Те са породени от интензивността при обработката на товарите с участието на множество 
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автомобили и пристанищни влекачи. Тя ще служи и за буферен склад при високи 
корабоденонощни норми. 

Ограда на пристанищния обект (към ISPS кода) - Съгласно изискванията на 
конвенцията SOLAS, пристанището трябва да отговаря на условията за сигурност на 
пристанищните съоръжения, описани в ISPS (англ.: International Ship and Port Facility 
Security Code) кода – международна конвенция за сигурност на корабите и пристанищните 
съоръжения. Едно от условията е пристанищното съоръжение да е солидно оградено. 
Разглежданият обект ще има изградена, съответстваща на изискванията, ограда.  

Територията на пристанището граничи в продължение на около 230 m. с 
акваториалните води (Белославско езеро) и това ще създаде трудности за наблюдение 
само от постове на охраната. Предвижда се при строителството на обекта да се изгради и 
телевизионна наблюдателна система за контрол на достъпа, охрана на периметъра, 
радиоозвучаване и оповестяване; ЦУАТЦ (автоматична телефонна централа) и 
комплексни съобщителни системи; слаботокови кабелни мрежи. При работното 
проектиране на площадките и складовете, заедно с работното осветление ще се предвиди 
и охранно, за времето, когато в определени зони няма да има претоварни процеси. 
Пилоните, изградени за горното оборудване, могат да се използват и за монтиране на 
камери за видеонаблюдение. 

На по-късен етап ще трябва да бъдат изискани от бъдещите членове на Съвета по 
сигурност на пристанището /представители на МВР, ПП служба, Гранична полиция и 
Морска администрация/ да дадат своите актуални препоръки по въпросите, касаещи 
сигурността на обекта.  

 
Транспортно-комуникационна инфраструктура. 
Железопътна мрежа на пристанището, железопътни подходи и връзка с 

републиканската железопътна мрежа. Пристанището ще се обслужва с железопътен 
транспорт и ж.п. разтоварище. Предвижда се изграждането на нов индустриален ж.п. 
клон, който изхожда със стрелка от действащата в близост до територията индустриална 
ж.п. линия, собственост на фирма „Газтрейд” АД. Ж.п. линията е разположена от южната 
страна на съществуващия черен общински път. Същата има осигурен достъп до 
националната ж.п. мрежа в гара Варна Фериботна, разпределителен парк, който се намира 
на около 3 км в посока село Разделна. В близост до Пристанището западно се намира 
Фериботен комплекс – Варна с възможност за смяна на колесниците от европейския на 
руския стандарт и обратно. Близостта на този уникален комплекс създава логистични 
възможности за пряка връзка с Украйна (чрез Иличевския ж.п. фериботен комплекс), с 
Грузия (чрез ж.п. фериботните комплекси на Поти/Батуми) и с Русия (чрез фериботната 
линия Варна-Кавказ). За целите на това инвестиционно предложение не се налага 
изграждане на нови трасета на ж.п. и автомобилните транспортни мрежи, извън обекта.  

Пристанището ще се обслужва с железопътен транспорт и ж.п. разтоварище. 
Предвижда се изграждането на нов индустриален ж.п. клон, който изхожда със стрелка от 
действащата в близост до територията индустриална ж.п. линия, собственост на фирма 
„Газтрейд” АД. Ж.п. линията е разположена от южната страна на съществуващия местен 
общински път. Същата има осигурен достъп до националната ж.п. мрежа в гара Варна 
Фериботна, разпределителен парк, който се намира на около 3 км в посока село Разделна. 
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 Железопътният портал ще бъде ситуиран от източната страна на пристанището. 
Вътрешната ж.п. мрежа на пристанището се състои от два коловоза, свързани с 
обикновена стрелка, на единия от които е разположено комбинирано авто- / ж.п. 
разтоварище и железопътна везна, а по другия коловоз се изтеглят разтоварените вагони. 
Товарите ще се доставят с вагони за насипни товари тип зърновоз с дължина между 
буферите 15250 mm.  

 Железопътният подход към пристанището ще се изгради от източната страна 
на територията, изхождайки с обикновена железопътна стрелка тип 49 от намиращата се в 
експлоатация индустриална ж.п. линия на „Газтрейд“ АД.  Извън пристанищната 
територия ще бъде изграден маневрен фронт с коловозно развитие за обработка на 
композиции до 20 броя товарни вагони – тип зърновози.  

 Новият ж.п. клон, както и съществуващата ж.п. линия на „Газтрейд” АД се 
определят като железопътни линии ІІІ категория по смисъла на чл. 2, т. 3 от Закона за 
железопътния транспорт, които са предназначени за осъществяване на връзката с 
железопътните линии, включени в железопътната инфраструктура. 

  Пътни подходи и връзка с републиканска пътна мрежа. Новопредвиденото 
Пристанище има лесен и удобен достъп до националната пътна мрежа. От една страна 
удобно ще се свърже с път № III-9004 от републиканската пътна мрежа, преминаващ 
южно от теприторията, с градовете Белослав и Варна от изток, а от там и с Бургас, южна 
България и границата с Турция, а на запад – с гр. Девня и посредством тази връзка – с 
източна и северозападна България. Южният крайезерен път може да се използва за бързо 
придвижване на различните автомобилни транспортни средства в/от Пристанището от/до 
други важни маршрути на товари: магистрала Хемус (Варна – София) и шосе Е-70 (Варна 
– Русе). Пристанището е с удобно местоположение спрямо пан-европейските транспортни 
коридори, преминаващи през Република България. Страната се пресича от мрежа от 
международни шосета, осигуряващи важни връзки със западна Европа, Русия, Мала Азия 
и Черно море. На запад, непосредствено до Пристанището, се намира Фериботният 
комплекс, а източно е ферибот „Белослав”, представляващ „подвижен мост”, който 
пресича Канал № 2 и свързва двете части на град Белослав. Служи за превоз на 
автомобили и пътници; обслужва се от ферибот „Белослав“ и помощен кораб „Белла“, 
които са собственост на община Белослав.  

Достъпът до имотите по суша се осъществява от западната страна, като се минава 
по съществуващ полски път, който се свързва с имот общинска собственост ПИ 
03719.202.41 (полски път). В непосредствена близост до обекта преминава път IV клас 
(през ПИ 03719.203.36). На юг от разглежданите имоти е полски път 03719.202.41, за която е 
отреден имот 03719.202.41 по кадастралната карта.  

Достъпът до терена на пристанището ще бъде през пътната връзка, свързваща 
републикански път III-9004 „Варна – Житница – (Провадия-Дългопол) на км 20+222,64 с 
Фериботния комплекс. Кръстовището с републиканския път е от I-ви тип с острови на 
второстепенното направление и лента за дясно отливане от главното направление. В 
момента в община Белослав се провежда процедура по отреждане на имот и разработка на 
проект за осигуряване на достъпа от републиканския път до имотите на инвеститора. 

След прелеза на ж.п. линията се създава ново кръстовище. То ще бъде от I-ви тип, 
без острови и допълнителни ленти за завиващите моторни превозни средства (МПС). От 
него започва местен общински път, който ще се реконструира и настели с трайна 
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асфалтобетонова настилка с габарит Г9 – 7,00 m платно за движение и два банкета по 1,00 
m. Този път преминава покрай оградата на пристанището.  

Входът и изходът за пристанището са от едно място през портала в югозападния 
му край. След портала се развива вътрешна пътна мрежа, осигуряваща достъп до 
разтоварищата, откритите и закрити складови площи.  

Пътните платна ще бъдат за двупосочно движение с широчина 7,00 m или за 
еднопосочно движение с широчина 5,0 m. Посоките на движение зависят от това, кое 
разтоварище ще се ползва в момента.  

 Вертикална планировка и настилки. На територията на Пристанището няма 
изградена вертикална планировка, необходимите настилки и вътрешни пътища за 
пълноценно осъществяване на предвидената дейност.  В съответствие със Заданието и 
функциите на пристанището ще се разработи изцяло нова планировка, която да създаде 
условия за изпълнение на пристанищните функции. За осигуряване на бърза и ефективна 
пътна връзка на пристанищната територия с националната пътна мрежа и облекчаване на 
транспортния поток по общинската инфраструктура се предвижда изграждане на пътна 
връзка. Новата пътната мрежа ще се развие по най-рационален начин, свързващ отделните 
пристанищни зони с входно/изходните портали. Предвидени са и вътрешни пътни връзки 
между кейовия фронт и технологичните зони, в които ще се построят силози, складове, 
помощни сгради и към всички подобекти от инвестиционната програма в съответствие с 
развитието на товарооборота. На практика цялата открита пристанищна територия (без 
закритите складове, сгради, обекти от инженерната инфраструктура, като трафопостове и 
др.), представлява пристанищна площадка, по която чрез хоризонтална маркировка се 
определят зони и пътни проходи според нуждите на реалната оперативна обстановка. 
Хоризонталната маркировка ще се дублира, както в много европейски пристанища 
(Барселона, Генуа, Марсилия, Триест) чрез подвижни модулни елементи. 

Така разглежданото инвестиционно предложение няма да реализира въздействие 
върху налични материални активи. На територията, определена за строителство, няма 
сгради, комуникационни мрежи и съоръжения, които да бъдат събаряни, премествани или 
унищожавани. 

 
Техническа инфраструктура. 
• електрозахранване, осветление, електрически мрежи и съоръжения   
При изграждането и обзавеждането на съответните обекти към зоните, откритите 

площадки и вътрешните пътища, ще се използват енергоспестяващи лампи, обезпечаващи 
изискващите се по норматив светлинни характеристики (луксове). При оформяне на 
територията на пристанището ще се осигури необходимото енергоподаване чрез 
проектиране на система за електроснабдяване на обекта. 

Системата на електрозахранване ще отговаря на изискванията за експлоатационна 
годност и ще има два захранващи кръга. Предвидено е до всички технологични и битови 
обекти и консуматори, в съответствие с Генералния план, да се подведе необходимото 
електрозахранване. Осветлението на обекта ще отговаря на нормативните изисквания и 
ще осигурява безопасна и ефективна работа в тъмната част на денонощието, отчитайки 
спецификата на съответните технологични зони. Пристанището ще може да осигурява 
корабите с електроенергия, което е част от морско-техническите пристанищни услуги. 
Кейовете ще бъдат осветени по всички изисквания за експлоатационна годност. 
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Осветлението няма да пречи на корабоплаването в акваторията нощем и трябва да бъде 
достатъчно за извършването на швартови операции. Осветлението на пристанищните 
райони е включено в инвестиционната програма. 

• водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения  
Съгласно изискванията и потребностите на инвестиционното предложение ще бъде 

изградена инженерна водопроводна и канализационна мрежа на новата територия, която 
ще се присъедини към инфраструктурните мрежи на експлоатационното дружество ВиК. 

Вътрешнообектовата система ще осигури необходимото водопоребление в 
територията на пристанището. Тя ще бъде свързана с помпена станция, която от своя 
страна ще отвежда битово-фекалните води до пречиствателната станция на гр. Белослав. 
До кейовия фронт ще бъде подведена инсталация за зареждане на корабите с прясна вода, 
което е част от морско-техническите пристанищни услуги. На територията на 
пристанището ще има развита канализация за битово-фекални и санитарно-хигиенни 
водни потоци и мрежа за улавяне и отвеждане на дъждовните води. За пречистване на 
евентуално замърсени повърхностни дъждовни води ще се изгради каломаслоуловител. 

• отопление, вентилация и климатизация – мрежи и съоръжения  
В сградите за битовите помещения и офисите ще бъде изградена климатична 

система за отопление и охлаждане, основаваща се на използването на електрическа 
енергия. По този начин в максимална степен се постигат изискванията за опазване на 
околната среда. Няма да се генерират допълнителни отпадъци. Предвидено е да се 
създават оптимални условия на труд в основните закрити помещения. Необходимите 
средства са предвидени в инвестиционната програма на отделен ред.  

 информационна част 
В съответствие с българското законодателство пристанищният оператор трябва да 

изпълнява изискванията на Наредба 919 за статистическа информация. За всеки обработен 
кораб се създава Досие, което се води по установения ред. В Съответствие с Наредба 919, 
периодично се подава в Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА) 
необходимата информация, като се работи по действащия вариант на програма STAT 919, 
версия 6. Предвижда се да се изградят вътрешни информационни системи за цялостната 
складово-експедиционна и счетоводна дейност. За облекчаване на работата на агентите и 
спедиторите, и за привличане на нови клиенти, ще се публикува ежедневно в Интернет 
оперативно сведение за дейността на Пристанището. За проследяване на регламентирания 
достъп на хора и превозни средства ще се използват специализирани информационни 
системи. Ще се внедри и видеонаблюдателна система по различните зони на територията 
на пристанището. Изграждането на адекватни информационни системи ще спомогне за 
постигане на висока експлоатационна ефективност, надеждност, връзка с клиентите и с 
контролните органи, които имат отношение към пристанищната дейност. Стремежът на 
водещите пристанища в света е изграждането на Port community system. Отчита се, че 
във Варненския пристанищен регион с усилията на ДП „Пристанищна инфраструктура“ и 
най-големия оператор „Пристанище Варна” ЕАД активно се работи за свързване на 
VTMIS със съществуващите пристанищни информационни системи, за изграждане на 
Port community system. Процесът за подобряване на информационното осигуряване в 
най-голяма степен води до ефективност при превоза и обработката на приеманите и 
експедираните товари.  
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1.2. Описание на местоположението на инвестиционното предложение. 
Пристанището ще бъде разположено на южния бряг на Белославско езеро и ще се 

развие изцяло върху територията на три собствени парцела. Територията е частна 
собственост. Инвестиционното предложение е в унисон с предвижданията на 
Националната програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт. 

През 2015-2016 г за трите парцела на бъдещото пристанище е проведена процедура 
по ЕО, тъй като инвеститорът е имал инвестиционни намерения за развиване на складова 
и производствена база за обработка на зърнени храни и растителни масла и по този повод 
е предприел процедура по промяна статута на земите и разработил съответните 
устройствени планове. Процедурата в РИОСВ Варна по ЗООС е приключила с Решения 
№№ ВА-14/ЕО/2016 и ВА-34/ЕО/2016 на РИОСВ. Впоследствие процедурата по промяна 
на предназначението на земите е приключила в общината с постановяване на Заповеди 
№№ 663/20.09.2016 и 77/25.10.2016 на община Белослав за одобряването на 
устройствените планове. 

В последствие след ред процедури по промяна на статута и изработване на 
подробни устройствени планове, окончателно е решено реализацията на инвестиционната 
инициатива да се осъществи върху собствен терен, формиран от парцели с номера ПИ 
03719.202.2 с площ 10 015 m2, ПИ 03719.202.3 с площ 9 994 m3 и ПИ 03719.202.44 с площ 
2 902 m2, от устройствения план на гр. Белослав (заповед № 55/25.01.2017 г. на кмета на 
община Белослав) с обща площ от 22.911 декара. 

Теренът е ситуиран източно от Фериботен комплекс - Варна. Предвижданата 
акватория на бъдещото пристанище е на южния бряг на Белославско езеро. До 
разглежданата акватория се достига по Канал № 2. В новото пристанище се планира едно 
корабно място, предназначено да обработва зърнени (насипни) товари или течни товари 
(растителни масла). 

Територията на пристанището граничи на изток със земеделски имот ПИ 
03719.202.27, на север – с Белославското езеро, на юг – с полски път 03719.202.41 и на 
изток – с имот 03719.202.43 – урбанизирана територия и ПИ 03719.202.41 – полски път. 
Имотите се намират в местността „Манастира“, западно от гр. Белослав, от южната страна 
на Белославско езеро, непосредствено преди Фериботния комплекс - Варна (на влизане в 
езерото). 

В съседство от разглежданата площ са разположени урбанизирани територии, 
инфраструктурни мрежи, земеделски земи, републикански, общински и местни пътища в 
землището на гр. Белослав и с. Разделна. 

Територията е свързана с националната пътна и ж.п. мрежа. Предвижда се 
електрифицаране и присъединена към водопроводната и канализационна и 
телекомуникационни мрежи. 

Акваторията се класифицира като „вътрешни морски води” по смисъла на Закона 
за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република 
България (Чл.6). Тя не попада в „зона А” и „зона Б“ на Черноморското крайбрежие, 
съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.  

Акваторията в зоната на обекта не е район на съществуващо и перспективно 
ползване на водите по смисъла на Наредба № 8/2001 за качеството на крайбрежните 
морски води /ДВ 10/2001 г./. Районът не е обявен за зона за къпане ( Наредба № 11/2002) 
за качеството на водите за къпане.  
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Фиг. 1.2.1. Разположение на новото пристанище за насипни и наливни неопасни 

товари – гр. Белослав (сателитна снимка от Google Earth) 
 
Районът не е категоризиран като крайбрежни морски води, осигуряващи условия за 

обитаване от черупкови организми по смисъла на Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за 
качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми (ДВ, бр. 
88 от 27.10.2000 г.). За района са издадени разрешителни за ползване на воден обект за 
добив на червеи от БДЧР (Басейнова дирекция Черноморски район)-Варна. 

Целият район е обявен за „чувствителна зона” по смисъла на Наредба № 6/2000 за 
емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в 
отпадъчните води, зауствани във водни обекти със заповед № РД-970/28.07.2003 г. на 
Министъра на околната среда и водите. Предвидените дейност и проекти следва да се 
съобразят с изискванията на заповедта по отношение на заустването на пречистени 
отпадъчни води в езерото. 

Районът не е защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии 
(ЗЗТ).  

Територията на предвиденото пристанище отстои на: 
- 885 м западно от регулацията на гр. Белослав; 
- 3 250 m югоизточно от регулацията на кв. Повеляново; 
- 4 000 m североизточно от регулацията на с. Разделна; 
- 250 m югоизточно от фериботното пристанище; 
- 550 m западно от границата на базата на „Газтрейд“ АД - Белослав. 

 
1.3. Описание на физическите характеристики на инвестиционното 

предложение в неговата цялост и ако е приложимо – на необходимите дейности по 
събаряне и разрушаване, както и изискванията относно използването на водите и 
земните недра – на етапа на строителство и на етапа на експлоатация 

По-долу е представено описание на физическите характеристики на 
инвестиционното предложение в неговата цялост.  
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Разгледани са: 
- Комуникационните връзки на територията; 
- Технологичните зони и последователности; 
- Конструктивни варианти и съоръжения; 
- Складовото стопанство. 
 
 Централният вход на пристанището, съгласно предвижданията, ще е в 

югозападния край на площадката. Предвижда се изграждане на комплексен 
административен център – административна сграда, предвидена за разполагане в нея на 
ръководството на пристанището, офицера по сигурността, представители на митническите 
и гранични власти, фито-санитарни контролни органи и др. Пешеходният, автомобилният 
и железопътният вход ще дават възможност за организиране на строг и ефективен 
пропускателен режим и прилагане на кодекса „ISPS Code” за пропускателен режим в 
пристанищния комплекс. Помещенията на сградата ще предоставят възможност за 
организиране на денонощен пункт за видеонаблюдение от охраняващата служба. Тук ще 
бъде организирана и службата за издаване на пропуски. 

На пешеходния портал ще се организира пропускателен режим, подобен на 
останалите терминали от Варненския пристанищен район. Видеонаблюдението ще бъде 
съчетано с компютърна система за регистрация на преминалите през порталите.  

Автомобилният портал предоставя удобство, като през него ще преминават 
всички видове моторни превозни средства (МПС). Организацията на движението от двете 
страни на портала ще осигурява бързо и безаварийно разминаване на автомобилите. След 
влизане в района, автомобилите ще бъдат насочвани към автовезната, където ще 
получават указания от дежурен автодиспечер накъде да се насочват, а също така ще им 
бъде „взета” и тара, ако задачата им в пристанището изисква това. 

Железопътният портал е разположен източно на терена. За него е предвидено 
изработването на солидна врата, защитаваща достатъчно сериозно от опити за 
насилствено проникване в района на пристанището.  

Автомобилни везни ще бъдат разположени на площадки след портала (при 
влизане).  

Има предвидено място за поставянето на железопътна везна. По последни данни 
инвеститорът е решил доставка и монтаж на комбинирано съоръжение везна-
разтоварище при силозните клетки. 

Инвестиционният проект на пристанището предвижда достигане на 
производителността на пристанището за обработка на зърно до годишен капацитет от над 
1.000 млн. т. годишно, мощности за обработка на течни растителни масла с годишен 
капацитет от около 160 000 т. годишно и шротове и пакетирани товари с годишен 
капацитет до 110 000 t.  

 специализирано корабно място с обща полезна дължина до 230 m;  
 склад от пет-седем силоза (в зависимост от размерите им), с общ обем от около 

50 000 m3 и вместимост около 57 000 t зърно (в зависимост от относителното тегло) и 
покрита складова база с обща площ 2820 m2 за широк спектър зърно, пакетирани и 
насипни товари, с вместимост от около 12 000 m3 (~10500 тона); 

 портали за достъп (авто- и ж.п.- портал), съответно с авто- и ж.п.- кантари, в 
съчетание с лабораторен комплекс за опробване на постъпващото зърно; 
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 авторазтоварища; 
 ж.п. разтоварище; 
 тунел, в съчетание с лентов транспортьор на естакада, за подаване на зърно от 

групата силози, за захранване на западното корабно място, с очакван капацитет на 
подаване на зърно 800 - 1000 t/h, откъдето по мобилни конвеерни лентови транспортьори 
се подава към специализирана инсталация за товарене на корабите (Shiploader),  
оборудван и за директно приемане на зърно от камиони; 

 пристанищен кран, оборудван за работа с 5-тонен грайфер за обработка на 
зърно и други товари от хоризонталния склад и с производителност до 350 t/h. 

Описаната кейова стена, складовете и технологичното оборудване, разтоварищата, 
кантарите и пр. участват в сложната технологична зависимост в оценката на 
пропускателната способност на технологичната зона за зърно, шрот и пакетирани товари, 
с общ капацитет на вертикалните и хоризонталните складове от 67500 t зърно и 
производителност за подаване на зърнени товари към корабите съответно: 800 – 1 000 t/h 
за специализираното оборудване и 350 t/h за кран с грайфер. 

 
Технологичната зона за обработка на наливни товари се оформя като зона, 

състояща се от: 
• корабно място с инсталация за товаро/разтоварни дейности с течни товари; 
• специализиран транспортен тръбопровод за придвижване на течните товари. 
При изследването на пропускателната способност на Пристанищната зона за 

обработка на зърно са анализирани няколко технологични точки, формиращи критичния 
път на пропускателната способност със специфичните си взаимни връзки във 
функционалното единство на отделните капацитети. Такива за конкретния случай са:  

- вход – портал за камиони с автокантар – приемен и отправен; 
- вход –жп траснпорт с разтоварище – приемен и отправен; 
- хоризонтален и вертикален транспорт до силозите; 
- изваждане на зърното от силозите; 
- транспортиране на зърното до кейовите места; 
- натоварване на зърното на корабите; 
- освобождаване на корабните места за следващ цикъл. 

За изследване на пропускателната способност на технологичната зона за обработка 
на зърно са определени отделните капацитети на критичните точки и е проследен 
цялостния критичен път, характеризиращ пропускателната способност на зоната.  

Пропускателният режим на двата портала е функция от процедурата по кантарно 
мерене, вземане на проба и обмяна на документи. Не съществува норма за времетраенето 
на трите процедури, а се ползват средно статистически данни за обработка на един камион 
за 3-5 мин, при средно денонощна работа от 10 h за всеки един.  

В резултат на извършените пресмятания при прединвестицинните проучвания за 
настоящото инвестиционно предложение и ползвайки информацията от Заданието се 
получават следните основни параметри на ИП: 

- товарене на зърнени товари и шрот При заложена часова 
производителност 875 t/h, 12 месеца работа в годината, коефициент на месечна 
неравномерност 1,3, Кз = 0,4, Км = 0,9, tсп = 1213,5 се получава Ргод, както следва: за 
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10 000 DWT – над 815 хил.т. годишно, за 20 000 DWT – над 1 млн.т. годишно, за 25 000 
DWT – над 1,130 млн.т. годишно, за 45 000 DWT – над 1,270 млн.т. годишно.  

Предварителните пресмятания показват, че при изграждането на корабното 
място, при спазване на входните разчетни параметри, инфраструктурата с 
предлаганата технология значително надхвърля очаквания минимален 
товарооборот за зърно и шрот. 

 
Реалната използваемост на корабното място е в рамките на Кз = 0,20,25. 
- Товарене на растителни масла Има информация, че в момента олиото се 

товари с производителност, примерно, около 100 t/h, при постигане на около 2000 t в 
денонощие. За този тип товар тази производителност е много ниска. В конкретните 
условия трябва да се постигне в пъти по-висока производителност.  

Извършени са пресмятания при следните допускания: Залага се постигането на 
Рч = 200 t/h, 12 месеца работа в годината, коефициент на месечна неравномерност 1,3, 
Кз = 0,2, Км = 0,9, tсп = 1112,5.  

При тези входни данни се получава Ргод, както следва: за 5 000 DWT – над 125 
хил.т. годишно, за 10 000 DWT – над 147 хил.т. годишно, за 15 000 DWT – над 156 хил.т. 
годишно, за 20 000 DWT – над 160 хил.т. годишно, за 25 000 DWT – над 165 хил.т. 
годишно 

Предварителните пресмятания показват, че при изграждането на корабното 
място, при спазване на входните разчетни параметри, инфраструктурата с 
предлаганата технология надхвърля очаквания минимален товарооборот за олио и 
има значителен резерв от пропускателна способност. 

При изчисляването на пропускателната способност на корабните места се 
съобразяват редица емпирични коефициенти, определящи допустимата технологична 
заетост във функция от параметрите на оразмерителните кораби, партидите на товара, 
климатичните условия, времето за приставане на корабите,  швартоване, разшвартоване и 
пр. 

От направените изчисления е видно, че приемните съоръжения – разтоварища са 
оразмерени за обработване на общо до 1 млн.т. годишно зърно с автотранспорт и ж.п. 
транспорт. Складовото стопанство от вертикални складове – силозни групи с капацитет 50 
000 m3 (57000 тона) и хоризонтални складове с капацитет 12000 m3 (10500 t), има 
възможности да приема едновременно общо 67 500 тона.  

Складовете ще се запълват целогодишно, като се приема кампанийност и 
неритмичност на постъпване на зърно към пристанището – при 250 дни средно годишна 
работа за постъпване на зърно към пристанището и при 10 часова денонощна 
натовареност на приемните съоръжения.  

Приемните съоръжения за течни растителни масла са оразмерени за приемане и 
обработка на над 160 хил. т. годишно растителни масла с автотранспорт и ж.п. 
транспорт. Складовото стопанство за тях няма да се изгражда.  

При реализацията на обекта (строителен период) ще се извършат следните 
основни дейности: 

 Драгажни работи; 
 Изграждане на кейова стена; 
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 Строителни дейности по сгради (складове, работни и битово-санитарни 
помещения) и инфраструктурни мрежи; 

 Вертикална и хоризонтална планировка; 
Очакваното времетраене на строителството на хидротехническите съоръжения на 

терминала по експертна оценка е 16-20 месеца. Реализацията на цялотния проект ще 
отнеме около 24 месеца. 

 
Драгажни работи - Обемът на драгажните работи зависи от избора на 

конфигурацията на кейовия фронт. Кеят и застаналия на него кораб не трябва да пречат на 
навигацията в езерото. Колкото по-навътре в сушата бъде вкопан кеят, толкова по-
безопасно ще бъде корабоплаването. Цялостният проект включва дължина на кейовата 
стена от 230 метра. Като цяло при драгирането за изграждане на кейовата стена ще се 
формират около 90 000 m3. При драгиране на акваторията с цел достигане на нормативно 
изискваната дълбочина ще се формират още около 150 000 m3. Инвеститорът е провел 
разговори с ръководството на съседното фериботно пристанище за извършване на 
съвместни драгажни дейности по удълбочаване и почистване на акваторията за подход и 
приставане на плавателни средства, която в по-голямата си част е обща и се припокрива. 
При съвместното драгиране на припокриващите се части ще се формират допълнителни 
количества драгажни маси, които в този момент прогнозно са около 300 хил. т. Ако се 
наложи отнемането от брега при формирането на кейовия фронт, то ще се извършва след 
завършване на кейовата стена със специализирана техника.  

Драгирането от вода се предвижда да бъде извършено със специализина драгажна 
техника като за целта са обсъждани три варианта – кофъчна дълбачка, смукачка или 
драгиране с пневматични камери и помпи. За целта са проведени предварителни 
разговори с драгажни компании. Различните видове драгиране имат различни предимства 
и недостатъци които ще бъдат взети под внимане при определяне на изпълнителя.  

Цялата дължина на водната граница на обекта е около 300 метра. До началото на 
процеса на реализация инвеститорът трябва да подбере (възоснова на проучванията) и 
изясни възможните начини и места за нормативно съобразно депониране на остатъчните 
драгажни маси, съобразявайки се с техния състав и количества. 

По време на Прединвестиционното проучване са изследвани няколко възможни 
варианта за изграждане на кейовия фронт. По време на обсъжданията с Възложителя е 
предвидено по-нататъшното изследване и проектиране основно по Вариант – 
„ИЗГРАЖДАНЕ НА КЕЙОВА СТЕНА СЪС СТОМАНЕНОБЕТОННИ  ПИЛОТИ С ВИСОК РОСТВЕРК”. 
Предвижда се да се драгира до – 12-12.5 метра.  

 
Данни за координатите на новоизградената кейова стена и ползваната акватория са 

представени по-долу. 
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Фиг. 1.3.1. Линии на застрояване на кея и акваториалните зони 
 

Табл. 1.3.1. Координати на кейовата стена (т. 1 и т. 2) и акваториалните зони 

Точка № Източна дължина: Северна ширина: 
1 27 40' 49,932" 43 11' 13,498" 
2 27 40' 58,731" 43 11' 16,539" 
3 27 40' 58,888" 43 11' 17,939" 
4 27 40' 57,823" 43 11' 17,946" 
5 27 40' 49,024" 43 11' 14,905" 
6 27 40' 49,880" 43 11' 13,578" 
7 27 40' 49,554" 43 11' 13,467" 
8 27 40' 49,213" 43 11' 13,601" 
9 27 40' 44,658" 43 11' 15,822" 

10 27 40' 43,934" 43 11' 20,860" 
11 27 40' 45,364" 43 11' 24,473" 
12 27 40' 53,986" 43 11' 26,021" 
13 27 40' 58,049" 43 11' 20,861" 
14 27 41' 01,713" 43 11' 32,296" 
15 27 41' 06,006" 43 11' 37,378" 
16 27 40' 57,444" 43 11' 36,191" 
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Наличните терени предвидени за складови площи към настоящия момент са 
достатъчни за обработката на предвидените зърнени, насипни и пакетирани товари. 
Основното складово съоръжение, което се предвижда да се построи е универсален силозен 
блок за зърнени култури и други насипни товари. Определянето на основните 
характеристики на отделните звена и съоръжения и териториалното им разположение е 
съобразено със: 

 съответствието им с количествата, вида и характеристиките на обработваните 
товари, транспортните средства и изискванията за опазване на околната среда, 
безопасност на труда, пожарна безопасност и други; 

 функционална обвързаност на отделните звена и участъци; 
 вътрешни транспортни връзки; 
 спазване на нормативните отстояния на всички изисквания. 

 Технологичното оборудване е съставено основно от подемно-транспортни машини 
с непрекъснато действие – лентов транспортьор. 
 Силозните клетки ще са с обща кубатура около 50 000 m3. Разположени са източно, 
в близост до кейовата стена. Товаренето на кораб става със специализиран товарач с 
метател за подпалубните пространства и свързан със силозните клетки със закрит лентов 
транспортьор. 
 Изграждане на основни вътрешни инфраструктурни комуникации (пътни, 
водопровдни, канализационни, телекомуникационни) - Предвижда се извършване на 
вътрешна вертикална и хоризонтална планировка с цел изграждане на необходимата 
транспортно комуникационна схема, съобръзно изискванията на вътрешното устройствно 
на територията (работни зони, складови площи, кранови пътища и т.н, свързваща 
складовете с транспортните портали, различните площадки чрез вътрешни пътища, 
полагане на настилки на всички площадки, доставка и монтаж на авто и ж. п. кантари. 

Оборудване - С влизане в експлоатация на пристанището се предвижда закупуване 
на претоварна техника – 1-2 броя мобилни пристанищни крана, около 100 тонни; 2-4 броя 
мотокари 3-4 трактора, лентов транспортьор, помпени агрегати за течни товари. 

 
Складовото стопанство 
 Силозно стопанство 
Силозното стопанство е с обща вместимост 50 000 m3 и включва елеваторна шахта 

с елеваторна кула и три разтоварища: авто-разтоварище; авто-разтоварище със сдвоена 
приемна шахта и комбинирано авто- /ж.п. разтоварище. 

 Складове 
Те представляват зона за съхраняване на товари (според технологията на обработка 

на съответния тип товари и предназначението на терминала). Към тях спадат склад за 
насипни товари, обслужваща сграда с кантар, лаборатория, санитарно-хигиенен блок и 
трапезария, както и сдвоена авто-везна. 

В източната част на терена ще се изгради група от 6 броя плоскодънни силози с 
диаметър 22 - 24 m и височина 22 - 24 m (до стряха) в група с обща вместимост 50 000 m3 

(при единична вместимост на силоз: 8 330 m3). Силозите, оразмерени за необходимото 
натоварване, се монтират на място върху предварително изготвени стоманобетонни 
фундаменти по конструктивен проект. Силозите ще се монтират от щамповани листове 
поцинкована ламарина, галванизирана, огъната вълнообразно. Обработката на ламарината 
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и всички укрепващи и свързващи елементи е извършено в заводски условия от 
производителя и се придружава от необходимите сертификати за качество. Листовете на 
корпуса са укрепени с поцинковани стоманени колонки, прикрепени към корпуса с 
поцинковани болтове. Покривът на силоза е от трапецовидни ламаринени листове с 
наклон 30 градуса. на болтова връзка. 

Покрита складова площ (два склада) е с обща покрита площ от 2820 m2. Сградите 
се предвиждат еднокорпусни, без вътрешни колони, с височина, позволяваща оборудване 
с вътрешни електрически мостови кранове за обработка на товари. Конструкцията ще 
бъде стоманена, с параметри, съответстващи на противопожарните и конструктивните 
норми. Покритият хоризонтален склад ще бъде снабден със спринклерни гасящи 
инсталации. 

В западния край на парцела се предвижда двуетажна сграда с оценъчна 
лаборатория за окачествяване на зърнените пратки, която да подпомага обслужването на 
зърнената търговия. В нея ще се помещават още кантар, санитарно-хигиенен блок и 
трапезария. В близост до сградата се проектира авто-кантар. Застроената площ се 
предвижда около 144 m2. 
 

  

2. ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ, 
ПРОЕКТИ/ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ В 
ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ, КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ С 
ОЦЕНЯВАНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ОКАЖАТ 
НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА. 

 
Изграждането на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за 

насипни и наливни неопасни товари”, ще се извърши върху територия от три имота с 
площ от 22,911 дка. При реализация на инвестицията ще се отнемат реално 
съществуващи, но антропогенно повлияни природни местообитания от защитената 
зона.  

„Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и 
наливни неопасни товари” ще се реализира върху терен, собственост на Възложителя на 
територията на гр. Белослав, област Варненска. Реализацията на инвестиционното 
предложение ще се осъществи върху общо три отделни имота: поземлен имот с 
идентификатор ПИ 03719.202.2 с площ 10 015 кв. м, поземлен имот с идентификатор ПИ 
03719.202.3  с площ 9 994 кв. м и поземлен имот с идентификатор ПИ 03719.202.44 с площ 
2 902 кв. м. На територията няма изградени кейов фронт и пристанищни съоръжения.  

Терените от десетилетия са урбанизирани и напълно компрометирана от човека по 
отношение на биологичното разнообразие.  

По отношение на зоните за защита на водите (по чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите 
– ЗВ) подземното тяло е определено като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 
119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ с код BG2DGW00000PG026.  

Акваторията се класифицира като „вътрешни морски води” по смисъла на Закона 
за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република 
България. Тя не попада в „зона А” и „зона Б“ на Черноморското крайбрежие.  
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Акваторията в зоната на обекта не е район на съществуващо и перспективно 
ползване на водите по смисъла на Наредба №8/2001 за качеството на крайбрежните 
морски води /ДВ 10/2001 г./. 

Във връзка с извършване на описание на характеристиките на други планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения (ППП/ИП), които в съчетание с 
настоящото могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони, както и 
с оглед извършване на оценка на очакваното кумулативно въздействие, е поискана 
официално информация по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) 
от РИОСВ-Варна и община Белослав за периода 2005 – 2017 г. Резултатите могат да се 
обобщят в следната таблица, като са посочени ППП/ИП, които имат сходен характер с 
настоящото ИП и в съчетание с него, биха могли да окажат неблагоприятно въздействие 
върху защитена зона „Варненско-Белославско езеро”, BG0000191, както следва: 

Табл. 2.1. 

НОМЕР 
ПО РЕД 

НАИМЕНОВАНИЕ И 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

НА 
ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ИНФОРМАЦ
ИЯТА Е 

ПОЛУЧЕНА 
ОТ  

ВИД ПРЕЦЕНКА 
НА РИОСВ; 

ИП/ППП 
ПОПАДА/НЕ 
ПОПАДА В ЗЗ 

ИНФОРМАЦИЯТА 
КАСАЕ ОБЩИНА 

1. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП 
ИНСТАЛИРАНЕ НА ЛИНИЯ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИВО ОТ 
БИТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ В " УПИ II, 
ПЛОЩ 27,16 ДКА,С. ЕЗЕРОВО, 

ОБЩИНА ВАРНА" 

 
РЕШЕНИЕ №ВА 50-
ПР/2014 - ДА НЕ СЕ   ОБЩИНА ВАРНА 

2. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕХ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ, ЛЕПИЛА 
И ХИДРОИЗОЛАЦИИ В ЗПЗ В ПИ № 

10135.4510.459, ЗПЗ ГР. ВАРНА" 

 
РЕШЕНИЕ №ВА 146-
ПР/2014 - ДА НЕ СЕ ОБЩИНА ВАРНА 

3. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОКАЛНО 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНО 
СЪОРЪЖЕНИЕ" В ПИ  

10135.2723.619 ГР. ВАРНА " 

 СТАНОВИЩЕ ОБЩИНА ВАРНА 

4. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП 
ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РЕМОНТНИ 
ДЕЙНОСТИ НА ВЪЛНОЛОМ-

ВАРНА ПЪРВИ ЕТАП ОТ 
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ В ПИ 10135.1510.14 ПО 
КК НА РАЙОН ОДЕСОС ОБЩИНА 

ВАРНА 

 СТАНОВИЩЕ ОБЩИНА ВАРНА 

5. 

МОЛБА СТАНОВИЩЕ ЗА ИП 
НАДГРАЖДАНЕ ОГРАДНИ ДИГИ 

ОТ КОТА 14,50 ДО 16,50 НА ВТОРА 
СЕКЦИЯ НА СГУРООТВАЛ 

"БЕГЛИК ЧАИР" НА "ТЕЦ ВАРНА" 
ЕАД" ЗА ДОПУСКАНЕ ЗА ПУП" 

 27.11.06 РЕШЕНИЕ №71 
ОБЩИНА 

БЕЛОСЛАВ 

6. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА 

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, СЕРВИЗ, 
МОТЕЛ, ЗАВЕДЕНИЕ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И 
МАГАЗИН НА ХРАНИТЕЛНИ 

СТОКИ В УПИ №І-36, МАСИВ 2,  
ЗЕМЛИЩЕ ТОПОЛИ, ОБЩИНА 

ВАРНА 

 
РЕШЕНИЕ №ВА 265-
ПР/2007 ПО ОВОС " ОБЩИНА ВАРНА 
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7. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ЗА 
ПОСТАВЯНЕ НА АВТОМИВКА НА 

ТЪРГОВСКО МЯСТО №59 НА 
РУСКИ ПАЗАР В КВ. 

АСПАРУХОВО, ГР.ВАРНА 

 СТАНОВИЩЕ ОБЩИНА ВАРНА 

8. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА СИЛОЗЕН 

СКЛАД ЗА ФОСФОРИТ С 14 БР. 
СИЛОЗИ В ПИ №37, ЮПЗ ДЕВНЯ, 
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА - ЗАПАД 

 СТАНОВИЩЕ ОБЩИНА ДЕВНЯ 

9. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАКРИТ СКЛАД 

ЗА ХИМИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА 
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В УПИ 

XII, КВ.19, ЗПЗ-ВАРНА 

 
РЕШЕНИЕ №ВА 263-

ПР/2007 ПО ОВОС ОБЩИНА ВАРНА 

10. 

ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ ЕО С 
ИНФОРАЦИЯ НА ПЛАН ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНАТА 
ДЕЙНОСТ И ОСТАТЪЦИ ОТ 

КОРАБНИ ТОВАРИ НА 
ПРИСТАНИЩЕ СТФ-ВАРНА" " 

 
РЕШЕНИЕ №ВА 506-
ЕО/2007 - ДА НЕ СЕ 

ИЗВЪРШВА 
ОБЩИНА ВАРНА 

11. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА 4-ТИ ТАНК ЗА 

СЪХРАНЕНИЕ НА СЯРНА 
КИСЕЛИНА НА ПРИСТАНИЩЕ 

ВАРНА ЗАПАД 
(ИЗХ.№948/01.03.2006 Г.) 

 
РЕШЕНИЕ №ВА 52-
ПР/2008 - ДА НЕ СЕ 

ИЗВЪРШВА 
ОБЩИНА ДЕВНЯ 

12. 

ИЗПРАЩАНЕ ПО 
КОМПЕТЕНТНОСТ НА 

ПОСТЪПИЛА ПРЕПИСКА ЗА ИП  
РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТИЛОВА 
ТРАНСПОРТНО -СКЛАДОВА 

СИСТЕМА НА ПЪРВО КОРАБНО 
МЯСТО" В ПРИСТАНИЩЕ 

"ВАРНА-ЗАПАД"" 

 
РЕШЕНИЕ №ВН 635-

ОС/2008 - СЪГЛАСУВА ОБЩИНА ДЕВНЯ 

13. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП  
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ КЕЙОВИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ И УКРЕПВАНЕ НА 

БРЕГА С ИЗГРАЖДАНЕ НА 
КЕЙОВА ПЛОЩАДКА" В ПИ 

№10135.5501.272, ГР. ВАРНА 1472 
КВ.М. " 

 СТАНОВИЩЕ ОБЩИНА ВАРНА 

14. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП 4 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОЕКТ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ БУЛ. "ДЕВНЯ" 
В УЧАСТЪКА НА 

ФАБРИКА"ХРИСТО БОТЕВ" ОТ 
УЛ. "Г.ПЕЯЧЕВИЧ ДО 

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ "ШЕЛ" / 
КМ.2+080 ДО 3+760/, ГР. ВАРНА" 

 СТАНОВИЩЕ ОБЩИНА ВАРНА 

15. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА 
ПЛОЩАДСА ДЕЙСТВАЩА НА 

ПРИСАТНИЩЕТО 10135.5501.154, 
10135.5501.155, 10135.5501.156, 

10135.5501.157, 
10135.5501.158,10135.5501.159,10135

.5501.160, ГР. ВАРНА РАЙОН 
АСПАРУХОВО" 

 
/30.5.12 РЕШЕНИЕ 

№ВА 35-ЕО/2012 - ДА 
НЕ СЕ   

ОБЩИНА ВАРНА 
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16. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА 
ИПИЗГРАЖДАНЕ НА СОНДАЖ С 
ДЪЛБОЧИНА ОКОЛО 100+10М ЗА 

ПИТЕЙНО-БИТОВО 
ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩ 
ХОТЕЛ"ПРИБОЙ" С КАПАЦИТЕТ 

40 ЛЕГЛАВ З.О. ПРИБОЙ", КВ. 
АСПАРУХОВО, ГР. ВАРНА" 

 
28.02.13 РЕШЕНИЕ 

№ВА 20-ПР/2013 - ДА 
НЕ СЕ 

ОБЩИНА ВАРНА 

17. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП РЕМОНТ И 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩО ЯХТЕНО 
ПИСТАНИЩЕ "ХИДРОДИНАМИК" 

В ПИ № 10135.5200.105, 
МЕСТНОСТ МАЛКА ЧАЙКА , 

РАЙОН АСПАРУХОВО, ПЛОЩ 765 
КВ. М, ГР. ВАРНА" 

 
3.12.12 РЕШЕНИЕ №ВА 
170-ПР/2012 - ДА НЕ СЕ ОБЩИНА ВАРНА 

18. 

СТАНОВИЩЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 
ОТ ПУДООС НА ОБЕКТ ГЛАВЕН 
КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР 

С.СТРАШИМИРОВО - КПС 
БЕЛОПАЛ, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ"  

 СТАНОВИЩЕ 
ОБЩИНА 

БЕЛОСЛАВ 

19. 

МОЛБА СТАНОВИЩЕ ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПУДООС НА 

ПРОЕКТ ДОПЪЛНИТЕЛНО 
СТРОИТЕЛСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С 

РЕКОНСТРУКЦИЯ, РАЗШИРЕНИЕ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПСОВ 

БЕЛОСЛАВ"" 

 СТАНОВИЩЕ 
ОБЩИНА 

БЕЛОСЛАВ 

20. 

МОЛБА СТАНОВИЩЕ ОВОС ЗА 
ИП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ПРОМИШЛЕНО-ТЪРГОВСКА И 
ЛОГИСТИЧНА ЗОНА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ЗАВОД 
БЕЛОПАЛ", КВ.25, ГР.БЕЛОСЛАВ" 

 СТАНОВИЩЕ 
ОБЩИНА 

БЕЛОСЛАВ 

21. 

МОЛБА СТАНОВИЩЕ ОВОС ЗА 
ИП КАНАЛИЗАЦИОНЕН 

КОЛЕКТОР ОТ О.К. 336 ДО О.К. 
320 ПО ПЛАНА НА 

ГР.БЕЛОСЛАВ"" 

 СТАНОВИЩЕ 
ОБЩИНА 

БЕЛОСЛАВ 

22. 

МОЛБА СТАНОВИЩЕ ОВОС ЗА 
ИП БИТОВО-ФЕКАЛНА 

КАНАЛИЗАЦИЯ УЛ. "ДОБРУДЖА" 
О.К.7-О.К.8-О.К.10-О.К.18 

С.ЕЗЕРОВО, ОБЩИНА 
БЕЛОСЛАВ"" 

 
РЕШЕНИЕ ЗА 

ПРЕЦЕНЯВАНЕ ОВОС 
- С15/2007 г. 

ОБЩИНА 
БЕЛОСЛАВ 

23. 

МОЛБА ЗА СТАНОВИЩЕ ОВОС 
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ПРОМЯНА 

СТАТУТА НА ЗЕМЯ - ИМА 
СЪГЛАСУВАН ПУП ЗА 

СКЛАДОВА БАЗА ЗА ГОРИВА С 
ПРИСТАН И ТЕРМИНАЛ" В М-СТ 

"МАНАСТИРА", ОБЩИНА 
БЕЛОСЛАВ, ВЛЯЗЪЛ В СИЛА 

14.02.2007 Г. - НАШЕ РЕШЕНИЕ 
№ВА-1-ЕО/2006 Г. ПРЕЦЕНКА ЕО - 

ИЗХ.№960/0" 

 СТАНОВИЩЕ ОБЩИНА 
БЕЛОСЛАВ 

24. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ЗА 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕН ОТПАДЪК-
КАРБИДНА КАША В 

ИНСТАЛАЦИЯ - РИНГОВА ПЕЩ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ 
ИЗПИЧАНЕ - ТУХЛИ,  В 

 СТАНОВИЩЕ ОБЩИНА 
БЕЛОСЛАВ 
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ПЛОЩАДКА КЕРАМИЧЕН 
ЗАВОД" РАЗДЕЛНА, ОБЩИНА 

БЕЛОСЛАВ" 

25. 

СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТ 
БИТОВО-ФЕКАЛНА 
КАНАЛИЗАЦИЯ С. 

СТРАШИМИРОВО, ОБЩ. 
БЕЛОСЛАВ" 

 СТАНОВИЩЕ ОБЩИНА 
БЕЛОСЛАВ 

26. 

СТАНОВИЩЕ ВЪВ ВРЪЗКА С 
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПУДООС  ПО 
ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА 

КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР 
БИТОВО-ФЕКАЛНИ ВОДИ С. 

РАЗДЕЛНА, ОБЩ. БЕЛОСЛАВ" ,  1 
БР. РАБОТЕН ПРОЕКТ" 

 СТАНОВИЩЕ 
ОБЩИНА 

БЕЛОСЛАВ 

27. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП 
НАБАВЯНЕ НА СТРЪВ ЗА 

ИЗВЪРШВАНЕ РИБОЛОВ-ДОБИВ 
НА МОРСКИ ЧЕРВЕИ" В 

АКВАТОРИЯТА НА 
БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО" 

 
УВЕДОМИТЕЛНО 

ПИСМО 
ОБЩИНА 

БЕЛОСЛАВ 

28. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП 
РЕГУЛИРАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛ 
АКТИВНА РЕАКЦИЯ /РН/ НА 

ВОДИТЕ НА ИЗХОД 
ШЛАМООТВАЛ ПАДИНА ЧРЕЗ 

РЕАКЦИЯ С ЕСТЕСТВЕНИ ВОДИ 
НА РЕКА ДЕВНЕНСКА И РЕКА 

ПРОВАДИЙСКА И 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 
СЪЩЕСТВУВАЩОТО 

СЪОРЪЖЕНИЕ ИЗГРАДЕНО ЗА 
УТАЙКО-ЗАЩИТА НА 

БЕЛОСЛАВСКО " 

 
УВЕДОМИТЕЛНО 

ПИСМО 
ОБЩИНА 

БЕЛОСЛАВ 

29. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП 
ПРИСТАНИЩЕ-ЛОГИСТИЧЕН 

ЦЕНТЪР ВАРНА ИЗГРАЖДАНЕ НА 
СИЛОЗНА ГРУПА ОТ 14 БР. 

СИЛОЗНИ КЛЕТКИ С ОБЕМ 2000 
КУБ. М"  УПИ XXX  И XXXII  В КВ. 

25, ГР. БЕЛОСЛАВ " 

 
УВЕДОМИТЕЛНО 

ПИСМО 
ОБЩИНА 

БЕЛОСЛАВ 

30. 
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА МОРСКИ 
ЧЕРВЕИ" В БЕЛОСЛАВСКО 

ЕЗЕРО" 

 
УВЕДОМИТЕЛНО 

ПИСМО 
ОБЩИНА 

БЕЛОСЛАВ 

31. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП 
ИЗГРАЖДАНЕ НА 

"ПРЕДПРИЯАТИЕ ЗА 
ПРЕРАБОТКА НА ПРОДУКТИ С 

РИБА НЕРИБНИ ХИДРОБИОНТИ И 
АКВАКУЛТУРА" В ПИ № 000484, 

МЕСТНОСТ "БАЛТАТА" , ГР. 
БЕЛОСЛАВ" 

 
УВЕДОМИТЕЛНО 

ПИСМО 
ОБЩИНА 

БЕЛОСЛАВ 

32. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП 
ИЗГРАЖДАНЕ НА НАХИБРИДНА 

ФОТОВОЛТАИЧНА 
ИНСТАЛАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ 

ПОКРИВА НА СЪЩЕСТВУВАЩА 
ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА В 
ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

 
УВЕДОМИТЕЛНО 

ПИСМО 
ОБЩИНА 

БЕЛОСЛАВ 
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СТЪКЛО " В ПИ № 437, КВ. 121 ГР. 
БЕЛОСЛАВ" 

33. 

МОЛБА ЗА СТАНОВИЩЕ ОВОС 
ЗА ИП ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ - 
ДОСТАВКА НА ПЛАВАЩ ДОК 2 С 
ТОВАРОПОДЕМНОСТ 8500 Т ДО 

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА, 
ЗЕМЛИЩЕ ЕЗЕРОВО 

 СТАНОВИЩЕ 
ОБЩИНА 

БЕЛОСЛАВ 

34. 

МОЛБА СТАНОВИЩЕ ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПУДООС НА 

ПРОЕКТ БИТОВО-ФЕКАЛНА 
КАНАЛИЗАЦИЯ УЛ. "ДОБРУДЖА" 

О.К.7-О.К.8-О.К.10-О.К.18 
С.ЕЗЕРОВО, ОБЩИНА 

БЕЛОСЛАВ"" 

 СТАНОВИЩЕ ОБЩИНА 
БЕЛОСЛАВ 

35. 

СТАНОВИЩЕ ПО ОВОС  ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ  
ИЗГРАЖДАНЕ НА БМИТОВО- 
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ С. 

ЕЗЕРОВО"" 

 СТАНОВИЩЕ ОБЩИНА 
БЕЛОСЛАВ 

36. 
СТАНОВИЩЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 
НА ПРОЕКТ  ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

НА С. ЕЗЕРОВО - VI ЕТАП"" 
 СТАНОВИЩЕ 

ОБЩИНА 
БЕЛОСЛАВ 

37. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП 
РАЗШИРЯВАНЕНА 

ПРОИЗВОСТВЕНА ДЕЙНОСТ НА 
ДРУЖЕСТВОТО-РЕМОНТ НА 
КОРАБИ-" ПЛАВАЩ ДОК  " 

С.ЕЗЕРОВО" 

 
20.04.2012/РЕШЕНИЕ
№66-ПР/2012 ДА НЕ 

СЕ ИЗВЪРШВА 

ОБЩИНА 
БЕЛОСЛАВ 

38. 
УВЕДОМЛЕНЕ ЗА ИП 

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛ ЗА 
ОТПАДНИ ВОДИ" , УПИ XXI, КВ. 

18, С. ЕЗЕРОВО " 

 СТАНОВИЩЕ 
ОБЩИНА 

БЕЛОСЛАВ 

39. 

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО 
ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА 
ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО 
ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТП. ВОДИ 

НА ТЕЦ ВАРНАЕАД , С. ЕЗЕРОВО 
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ" 

 СТАНОВИЩЕ 
ОБЩИНА 

БЕЛОСЛАВ 

40. 
МОЛБА ЗА СТАНОВИЩЕ ПО 

ОВОС ПО ЗГОРИТЕ ЗА 
ЛОДКОСТОЯНКА В ЗЕМЛ. НА 

С.ЗВЕЗДИЦА 

 СТАНОВИЩЕ ОБЩИНА ВАРНА 

41. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА 

ЛОКАЛНА ПСОВ ОТ СТАЦИОНАР 
КЪМ ОДПФЗС-ВАРНА" В ПИ 

№000109, ЗЕМЛИЩЕ ЗВЕЗДИЦА, 
ОБЩИНА ВАРНА" 

 
19.3.07 РЕШЕНИЕ 

№143-ПР/2007 ОБЩИНА ВАРНА 



 27

42. 

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ 
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ 

РАБОТИ НА ПСОВ НА 
БОЛНИЦАТА М. ЗВЕЗДИЦА , СП. 
АМОНАЛ КЪМ 15 АВГУСТ 2013 

 СТАНОВИЩЕ ОБЩИНА ВАРНА 

43. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО 

РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ НА 
КОРАБИ " В ПИ № 307012 , С. 
КОНСТАНТИНОВО, РАЙОН 

АСПАРУХОВО , ОБЩИНА ВАРНА" 

 
15.4.15 РЕШЕНИЕ 

№ВА 29-ПР/2015 - ДА 
НЕ СЕ 

ОБЩИНА ВАРНА 

44. 

ИСКАНЕ ЗА ОВОС ЗА   ПИ  
"ПЛОЩАДКИ ЗА СЪБИРАНЕ И 

ИЗВОЗВАНЕ НА МОТОРНИ 
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА   ИЗЛЕЗЛИ 
ОТ УПОТРЕБА " В ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ 

В ПИ№059016 , ПИ№047019 В С. 
ТОПОЛИ И ПИ№163001 В ГР. 

ДЪЛГОПОЛ" 

 

11.9.08 РЕШЕНИЕ 
№ВА 362-ПР/2008 ПО 

ОВОС - ДА НЕ СЕ 
ИЗВЪРШВА 

ОБЩИНА ВАРНА; 
ОБЩИНА ВЪЛЧИ 

ДОЛ; ОБЩИНА 
ДЪЛГОПОЛ 

45. 

УВЕДОМЛЕНИЕ  ЗА ИП 
ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВ 
ВЪЗЕЛ СЪС ВОДОВЗЕМНО 

СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИ 
ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ" В 

ПИ№021004 , В С.ТОПОЛИ, ПЛОЩ 
3.306 ДКА" 

 СТАНОВИЩЕ ОБЩИНА ВАРНА 

 
До момента няма изготвени и приети от МОСВ единни критерии, методики или 

математически модел за изготвяне на оценка на кумулативния ефект. Всяка оценка на 
кумулативния ефект от инвестиционното намерение би била субективна. За определяне 
прага на риска и по-точно пресмятане, при оценяване на кумулативното въздействие от 
реализацията на инвестиционното предложение, са разгледани всички ИП в землището на 
град Белослав и на територията на ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191, но са 
взети предвид само онези планове, програми, проекти и ИП, които имат сходен характер, 
а оттам и сходен кумулативен ефект, като пристанище, разширение на пристанище, 
ПСОВ, проекти за битово-фекална канализация, бази за съхраняване и преработка опасни 
отпадъци и др. предприятия (производства, които при изграждането  и функционирането 
си, биха влошили показателите на околната среда, посредством замърсяване и изхвърляне 
на отпадъци и отпадъчни води във Варненско-Белославският езерен комплекс).  

Като вземем предвид всички съоръжения и планираните такива на различен етап до 
момента, кумулативният ефект може да се разглежда в два аспекта: настоящо и бъдещо 
състояние. Бъдещото състояние и оценката на кумулативния ефект от развитието на 
пристанищната инфраструктура в района от процедирани досега инвестиционни 
намерения е възможно най-лошия сценарий, който би следвало да се очаква. Като цяло 
района на Варненско-Белославски езерен комплекс е една от основните промишлени зони 
на гр. Варна и е значително натоварен откъм промишлени обекти и инвестиционни 
предложения. Ако се допусне възможно най-лошият сценарий, т. е. всички гореизброени 
ИП да се реализират, това би могло да доведе до влошаване качеството на езерните води, 
нарушаване на биологичното равновесие, фрагментиране на популациите на отделни 
хидробионти и водолюбиви птици в защитена зона „Варненско-Белославско езеро” 
BG0000191.  

Останалите инвестиционни предложения, постъпили като уведомления в общ. 
Белослав и РИОСВ-Варна през разглеждания период 2005 - 2017 г., касаят друг тип 
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инвестиции – жилищно строителство, складове, магазини, детски площадки, 
селскостопански обекти и пр., които нямат ясно обособена взаимовръзка със защитената 
зона, или не попадат в нея, т.е. те не биха могли да окажат пряко влияние върху 
качествените показатели и предмета на опазване на зоната. Поради тази причина те не 
представляват интерес относно настоящия ДОСВ. 

Съгласно параграф 3, т. 10 от Наредбата за ОС, „кумулативни въздействия” са 
въздействия върху околната среда, които са резултат от увеличаване ефекта на оценявания 
план, програма и проект/инвестиционно предложение, когато към него се прибави 
ефектът от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи планове, програми и 
проекти/инвестиционни предложения, независимо от кого са осъществявани тези планове, 
програми и проекти/инвестиционни предложения. Кумулативните въздействия могат да са 
резултат от отделни планове, програми и проекти/инвестиционни предложения с 
незначителен ефект, разглеждани сами по себе си, но със значителен ефект, разглеждани в 
съвкупност, и реализирани, нееднократно в рамките на определен период от време. 
Следователно вероятния кумулативен ефект (въздействие) се дефинира с резултата от 
състоянието, в което редица повтарящи се действия, оказват по-силно въздействие от 
сумата на техните индивидуални ефекти. 

След анализиране на всички ППП/ИП, като са посочени в таблицата по- горе, се 
установи че в териториалния обхват на ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191 
попадат само ИП от същия характер, а именно пристанища. За изчисляване на 
кумулативно отнемане от защитената зона са взети предвид инвестиционни предложения 
от същия характер. Инвестиционното предложение, предмет на настоящия ДОСВ, 
представлява обособяване на пристанище бърху собствени имоти разположени върху 
обща площ от 22,911 дка. Известна е общата площ на съседното пристанище Белослав 
(като инвестиционно предложение) - 271.23 дка, „Пристанище за обществен транспорт с 
регионално значение „Езерово“- 139,418 дка и тази на „Интермодален терминал Варна” - 
483,667 дка, които ще се вземат при изчисление на кумулативния ефект. Предвид факта, 
че площта на защитена зона „Варненско-Белославско езеро”, BG0000191 възлиза на 
46869.98 дка, лесно можем да изчислим процентното съотношение между общата площ на 
тези ИП и площта на зоната - 1.9 %. Получената стойност е  от общата площ на 
защитената зона. Отнета ще бъде обща площ от ИП, възлизаща на 1,9 % от изцяло 
урбанизирани терени, клас земно покритие - други земи (включително градове, села, 
пътища, сметища, мини, индустриални обекти), съставляващи 22 % от общата площ на 
ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, BG0000191.  

При изчисляване отнемането само на разглежданите имоти на настоящото ИП, и се 
приеме че са от клас земно покритие - тресавища, блата, растителност по 
крайбрежието на водоемите, мочурища, съставляващи 4 % (1874 дка) и сухи тревни 
съобщества, степи съставляващи 2 % (937 дка), общо декари от ЗЗ (2811 дка), в който 
те попадат, се получава 0,8 %. Този процент се явява реално отнета сухоземна част от 
зоната, бедна на видове предмет на опазване в зоната и компроментирана от човека. 
Важно е да се отбележи, че отнемането на посочените площи няма да се отрази върху 
типовете природни местообитания и видовете предмет на опазване, тъй като при 
обяваяването на зоната посочените терени са били нарушени и напълно компроментирани 
от гледна точка на места подходящи за обитаване и опазване.  С изграждането на 
„Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни 
неопасни товари”, в акваториалната част на Белославско езеро ще се изгради кейова стена 
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с размери 230/11 м (общо 2,53 дка), така ще се отнемат водни площи 0,011 % от клас 
земно покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)” - 
съставляващи 46 % от общата площ (21560,28 дка) на „Варненско-Белославско езеро”, 
BG0000191 

От стойностите на процентното засягане на зоната става ясно, че натоварването на 
ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” от кумулативен ефект, ще бъде 1,9 % 
отнемане от площта на зоната. В следствие на реализацията на ИП, няма де се  отнеме от 
акваторията на ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, тъй като ИП ще се 
реализира изцяло в съществуващите собствени терени, което няма да отнеме 
местообитания и няма да се отрази на околните екосистеми и видовете предмет на 
опазване в защитената зона. 

Собствените имоти, в които ще се реализира ИП са частично урбанизирани терени, 
в промишлена зона, клас земно покритие - тресавища, блата, растителност по 
крайбрежието на водоемите, мочурища, съставляващи 4 %, сухи тревни съобщества, степи 
съставляващи 2 %  и други земи (индустриални обекти), съставляващи 22 % от общата 
площ на зоната.  При реализация на ИП в разглежданите терени няма да се засегнат 
видовете птици свързани с обитанието на водни площи, терените не предоставят 
възможност за  пребиваване и хранене на мигриращи, постоянно обитаващи в района и 
зимуващи водолюбиви и други видове. От направените до момента проучвания на 
миграцията, зимуването и гнезденето на птиците и преглед на наличната информация, няма 
данни за големи струпвания от зимуващи и мигриращи  птици в акваториалната и 
сухоземната част на ИП. Също така не е установена и голяма концентрация на постоянно 
обитаващи видове птици в разглежданата територия. Това се обяснява с факта, че района е 
подложен на засилено антропогненно въздействие. По време на орнитологичните 
наблюдения не са установени нощуващи в района ята щъркели или грабливи птици. 
Вероятността района да бъде предпочетен за нощувка от вида бял щъркел, е твърде малка, 
поради факта, че мястото не предлага добри условия, особено откъм шумово натоварване и 
безпокойство, в следствие близостта на урбанизиран и промишлен район. Белият щъркел и 
другите едри водолюбиви и хищни птици, биха могли да изберат места за нощувка извън 
Варненската пристанищна зона, в по-западната част на езерният комплекс, където освен 
акватория има в близост достатъчно ниви, пасища, мери и ненаселени площи. В случая, 
отдалечаването от една толкова урбанизирана територия като гр. Варна, увеличава 
пропорционално възможностите за гъвкавост на околната среда и поемане на видовете 
птици, нуждаещи се от нощувка и почивка.   

На този етап няма други планове, програми и инвестиционни предложения, 
съществуващи и/или в процес на разработване и одобряване, в близост до посочената 
територия, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат 
неблагоприятно въздействие върху защитената зона.  

 
 

3.ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С 
РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАСИПНИ И НАЛИВНИ НЕОПАСНИ ТОВАРИ”, 
КОЕТО САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ, 
ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ/ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХА МОГЛИ 
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ДА ОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА ИЛИ 
НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ. 

 
3.1. Описание на основните характеристики на етапа на експлоатация на 

инвестиционното предложение (всички процеси и дейности), например енергийни 
нужди и използвана енергия, естеството и количеството на използваните материали 
и природни ресурси (включително водите, земните недра, почвите и биологичното 
разнообразие) 

Експлоатационният процес на Пристанището включва приемане, обработка, 
складиране и експедиция на широк диапазон пакетирани, насипни и течни товари с 
конвенционални и специализирани технологии по директен и индиректен способ. 

Предвижданията на инвеститора визират развитие основно на възможности за 
обработка на зърнени и насипни товари, а така също и на течни растителни масла. 
Възможностите за обработване на видовете товари и технологичните характеристики на 
пристанищните съоръжения ще бъдат разгледани обстойно в доклада по ОВОС.  

Насипни товари. За обработката на насипни товари може да се прилага 
класически тип технологична линия, гарантираща норми на обслужване, подходящи за 
предвидените количества и видове товари. Процесът се характеризира с обичайната 
потребност от работна сила, съгласно конкретно разработените технологични карти. 

Варианти на работа - възможни са директни (преки) и индиректни (непреки) 
варианти на обслужване на товаропотока в зависимост от това каква подемно-транспортна 
техника ще се използва при обработване на товарите и от това дали товарите ще се 
транспортират непосредственно или след временен престой в складовата база. 

Директни варианти 
- транспортно средство - мобилен кран - кораб или обратно; 
- транспортно средство - мобилен кран - вътрешен транспорт - кораб или обратно. 
Индиректни варианти   
- транспортно средство - мобилен кран – склад - кораб или обратно; 
- транспортно средство - мобилен кран – вътрешен транспорт - складови машини - 

склад - кораб или обратно. 
- склад - складови машини - кораб или обратно. 
При товаро/разтоварните дейности ще се използват мобилни и релсови 

пристанищни кранове, покриващи напълно необходимостта от безопасна 
товароподемност за обработката на обичайните за региона товари. В складовете ще се 
използват челни вилкови товарачи, оборудвани с най-широка гама сменни товарозахватни 
приспособления.  

На пристанището ще могат да се обработва широк диапазон от различни 
пакетирани товари за закрито и открито съхраняване. 

Закрито съхраняване 
- товари в биг бегси, кашони, каси и други; 
- други товари, изискващи закрито съхранение или особен режим. 
Открито съхраняване 
- товари в каси, варели и друга опаковка;  
- други товари, които отговарят на изискванията за натоварване на кея. 
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Фиг. 3.1.1. Вариант на работа „транспортно средство - мобилен кран – вътрешен 

транспорт - експедиция с кораб 
 
 
Насипни товари. Целесъобразно е да се използва специализирана технология за 

съхраняване и претоварване на зърнени култури, която ще повиши конкурентното ниво на 
пазара на пристанищни услуги, ще привлече клиенти и ще увеличи пропускателната 
способност на пристанището в сравнение с обичайните технологии, използвани за 
насипни товари в България. Предлагането на силозен складов капацитет ще привлече 
клиенти с различен дял на обработвани товари, предоставяйки им условия за складиране, 
покриващи нов стандарт в обслужването. Силозното стопанство има несравнимо 
конкурентно предимство с възможността за едновременно складиране на партиди от 
различни собственици и видове товари.  

 
Варианти на работа – Възможни са няколко технологични варианта 

 Силоз – система  от лентови транспортьори – мобилен лентов 
товарач – кораб 

 Транспортно средство – мобилен лентов товарач – кораб 
 Силоз – система „лентов транспортьор” – тава – кран с грайфер – 

кораб 
 Транспортно средство – тава – кран с грайфер – кораб 

 
 

 
Фиг. 3.1.2. Вариант на работа „авто/ж.п. транспорт – силозно стопанство – лентов 

транспортьор – специализирана товарна техника – кораб” 
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Фиг.3.1.3. Вариант на работа „авто/ж.п. транспорт – силозно стопанство – лентов 
транспортьор – грайферен товарач – кораб” 

 
 

 

 
Фиг. 3.1.4. Схема на технологични варианти: зареждане и разтоварване на силозно 

стопанство и товарене на зърно на кораб 
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Фиг. 3.1.5. Схема на товарене на кораб от хоризонтален склад за зърно 

 
Видове насипни товари, които могат да се обработват в пристанището: 
 Закрито складиране 
- всички видове зърнени култури и производни насипни продукти от тях. 
- други товари, изискващи закрито съхранение или особен режим (шротове). 
 Открито складиране - не се предвижда. 
Предвижда се приоритетно да се използва мобилна гумено-лентова товарачна 

машина с възможност за подаване на товара от гумено-лентов транспортьор или външни 
камиони. При определена специфика на обработвания товар, пристанищният оператор, в 
изключителни случаи, може да прилага грайферна технология. Посредством лентови 
транспортьори или камиони тип „самосвал” се транспортира товарът от силозите или 
закрит/открит склад до кейовата оперативна зона. 
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Фиг. 3.1.6. Технологична схема на зареждане и разтоварване на  

силозното стопанство 
 
Варианти за обработка на течни неопасни товари. Общо взето, пристанищният 

процес за обработка (товаро/разтоварни дейности) на течни товари няма голяма 
инвариантност. Товарите се експедират или приемат в танковете на специализирани 
плавателни средства (танкери). Те се претоварват с помощта на хидроплътни помпени 
системи, с бързи връзки, чийто системи могат да са с ръчно управление, с механизирани 
контролери или смесени. С цел оптимизиране на операциите с течни товари и 
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недопускане на течове при тях Възложителят е предпочел да използва напълно 
автоматизирана система за товаро-разтоварни дейности при обработката им.  

Течните растителни масла (приемани или експедирани) няма да се съхраняватна 
територията на пристанището, а в складово стопанство на инвеститора върху друг терен 
извън пристанището. Обикновено тези вместимости са от три типа: надземни, 
полуподземни, подземни. Надземните са от листова ламарина. Подземните са от бетон или 
стоманобетон. Продуктите се товарят на плавателните средства по тръбопроводи, по два 
начина – гравитачно (на самотек) или чрез помпи. От танкерите разтоварването става с 
помпи, независимо от вида на товара. След швартовка на кораба, представители на 
пристанищния оператор и кораба замерват количеството на товара и вземат проби от него. 
Товаренето може да бъде проведено по един от следните начини: 

- запълване на средната част на кораба и минимални равни количества в носа 
и кърмата - няма диферент; 

- запълване на средната част на кораба и носовия отсек - корабът получава 
диферент към носа; 

- запълване на средната част и кърмовия отсек - диферентът е към кърмата. 
 Бреговите помпени станции, в сравнение с корабните уредби, са с по-голям живот 

и по-висока производителност, като могат да достигнат до 1200 t/h. Основно се използват 
винтови или ротационни помпи с взривобезопасни електродвигатели с променлив ток 
асинхронен тип. 

Терминалът на кейовата стена ще се оборудва със съвременни системи за 
управление. Пълната автоматизация на входно-изходните пунктове ще повиши точността 
и надеждността на въвежданите данни от операторите, ще оптимизира използването на 
работната сила, ще намали вероятността от злополуки с персонал, ще намали или 
елиминира напълно вербалната комуникация. 

Технологичният вариант за обработка на течни товари, предпочетен от оператора е 
следният: 

 Корабен танк – автоматизирана брегова помпена система  – наземно складово 
стопанство от метални резервоари или обратно. 
 

3.2. Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии 
(като замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, 
нейонизиращи лъчения, радиация) и количества и видове на отпадъците, получени 
по време на етапа на строителство и на етапа на експлоатация 

Отпадъци 
Съществуващо състояние 
Обектът на инвестиционното намерение е предвиден да бъде реализиран на 

територията с променено предназначение на площадката (за промишлена и складова 
дейности. 

На територията, върху която се предвижда да се реализира инвестиционното 
намерение липсват замърсявания с отпадъци.  

По отношение, съществуващите системи за управление на отпадъците на общинско 
и регионално ниво, имащи пряко отношение към инвестиционното намерение, могат да се 
посочат общинските депа за неопасни отпадъци, гр. Белослав и гр. Девня. 
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В регионален мащаб е реализирана интегрирана система за управление на 
отпадъците  за регион Варна, в която е включена и община Белослав. 

Предвид характера на инвестиционното намерение „Пристанището” и дейностите, 
които се предвиждат да бъдат извършвани, както по време на строителство и реализация, 
така и при експлоатация на обекта може да се обобщи, че съществуващите системи 
предоставят необходимите възможности за използването им за целите на инвестицията, 
без да бъдат лимитирани или съществено натоварени. 

 
Характеристика и очаквано количество на генерираните отпадъци 
Пристанището ще бъде модерно пристанище за обработка на генерални товари, 

контейнери и насипни товари. В пристанището не се предвижда да се обработват течни 
товари, което значително намалява екологичните рискове. 

През строителния период основните дейности, които ще бъдат извършвани на 
територията на обекта, включително и акваторията са свързани с драгаж на земни маси от 
акваторията; изкопи на земни маси от брега; изграждане на кейова стена; 
изграждане/реконструиране на сухоземните съоръжения (складове, пристанищни 
настилки и др.); изграждане на пристанищни комуникации. Цялостният проект включва 
дължина на кейовата стена около 230 метра или изкопни и драгажни маси от около 
240 000 m3 приравнени към код 17.05.06.  

Не се предвижда събаряне или разрушаване на производствени постройки и сгради. 

Във връзка с това се очаква да бъдат формирани следните отпадъци по вид и 
количества: 

 Код 17.01.07 - смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 
изделия  - очаквано количество около 20 m3 (ще се депонират  на 
регламентирано депо за строителни отпадъци); 

 Код 17.04.05 - желязо и стомана (строителен отпадък). Образуват се при 
изграждането на обекта; 

 Код 15.01.10* - смесени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества (възможни са опаковки, съдържащи остатъци от 
бои, разтворители, лакове); 

 Код 20.03.01 - смесени битови отпадъци от строителните работници на обекта - 
около 0,6 t/месец. Ще се събират в затворен метален контейнер и ще се извозват 
на депо, посочено от общината. 

 
През експлоатационния период ще се формират отпадъци от самото пристанище 

и от плавателните съдове. Основната дейност на пристанището обхваща обработка на 
генерални товари, контейнери, насипни товари и се обезпечава от работата на средствата 
на кейова механизация, тилова механизация, всички видове транспортни средства, 
складов отдел, както и на редица спомагателни звена като ГСМ, текущо поддържане, 
ремонтна работилница и др., създаващи условия за функциониране на пристанището. В 
резултат на нормалната експлоатация на тези звена, както и при обслужването на 
корабите, посещаващи пристанището, ще се формират  производствени, битови и опасни 
отпадъци. 
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Налице са специфични изисквания към пристанищата, свързани с третирането на 
корабните отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба № 15/2004 г. за предаване 
и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност и на остатъци от корабни 
товари (ДВ, бр. 94/2004 г., изм. ДВ, бр 28/2009 г.). 

Предвид специфичната функция и предназначение на обекта очакваните отпадъци 
по време на експлоатацията най-общо могат да бъдат причислени в две групи: 

 Генерирани отпадъци на територията на обекта; 
 Приети отпадъци от корабоплавателна дейност. 

 
Табл. 3.2.1. Генерирани отпадъци на територията      
  

№  Код  Наименование на отпадъка 
1. 13 01 13* Други хидравлични масла 
2.  13 02 06* Синтетични, моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки 
3. 13 05 03* Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) 
4. 15 02 03 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите 

в 15 02 02 
5. 16 01 03 Излезли от употреба гуми 
6. 16 01 99 Отпадъци неупоменати другаде 
7. 16 06 01* Оловни акумулаторни батерии 
8. 17 02 02 Стъкло 
9.  17 04 07 Смеси от метали 
10. 17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 
11. 20 01 01 Хартия и картон 
12. 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 
13. 20 01 35* Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 

01 23, съдържащо опасни компоненти 
14. 20 03 01 Смесени битови отпадъци 

 
В следващите таблици, отпадъците са представени по характерни групи. 
А/ Битови отпадъци   

Табл. 3.2.2.       
№ Наименование на отпадъка 

 
Код на 
отпадъка 

Прогнозно 
количество 

1. Смесени битови отпадъци 20 03 01 5.0 t/y 
2. Хартия и картон 20 01 01 0.2 t/y 

 
Б/ Строителни отпадъци 

Табл. 3.2.3.          
№ Наименование на отпадъка 

 
Код на 
отпадъка 

Прогнозно 
количество 

1. Стъкло 17 02 02 0.1 t/y 
2. Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 

09 01, 17 09 02 и 17 09 03 
17 09 04 2.0 t/y 

3. Смеси от метали 17 04 07 1.0 t/y 

 
В/ Производствени отпадъци  

Табл. 3.2.4.        
№ Наименование на отпадъка 

 
Код на 
отпадъка 

Прогнозно 
количество 

1. Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, 
различни от упоменатите в 15 02 02 

15 02 03 0.1 t/y 

2. Излезли от употреба гуми 16 01 03 15 t/y 
3. Отпадъци неупоменати другаде 16 01 99 50 t/y 
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Г/ Опасни отпадъци    
Табл. 3.2.5.         

№ Наименование на отпадъка 
 

Код на 
отпадъка 

Прогнозно 
количество 

1. Други хидравлични масла 13 01 13* 10 t/y 
2. Синтетични, моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки 13 02 06* 10 t/y  
3. Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) 13 05 03* 5.0 t/y 
4. Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 0.5 t/y 
5. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 20 01 21* 0.02 t/y 
6. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти 
20 01 35* 0.2 t/y 

 
Характеристика на отпадъците  
 Код 13 01 13* - Други хидравлични масла. Формират се от експлоатацията на 

различни хидравлични механизми и системи на транспортни и транспортно-
подемни машини и съоръжения. Представляват отработени хидравлични масла, 
примесени с твърди примеси и вода; 

 Код 13 02 06* - Синтетични, моторни и смазочни масла и масла за зъбни 
предавки.Формират се от различни двигатели, механизми и системи при 
експлоатацията на МПС, транспортно-подемни машини и съоръжения. 
Представляват течни фази от отработени масла, примесени с метални стружки, 
механични примеси и вода; 

 Код 13 05 03* - Утайки от маслоуловителни шахти (колектори). Формират се в 
резултат на експлоатацията на локалните пречиствателни съоръжения 
(каломаслоуловители) на пристанището. Представляват смес от вода, масла и 
утайки - твърди механични частици; 

 Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми. Формират се в резултат на 
амортизирането им при експлоатация на транспортната техника; 

 Код 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии. Формират се в резултат на 
нормално или ускорено остаряване на акумулаторите в процеса на тяхната 
експлоатация; 

 Код 17 04 07 - Смеси от метали. Представляват негодни за употреба агрегати, 
части, конструкции и съоръжения от метали; 

 Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. 
Формират се от осветителни тела в административни, битови, технологични и 
складови помещения на територията на пристанището; 

 Код 20 01 01 - Хартия и картон. Формират се от нормалната служебна дейност; 
 Код 20 01 02 - Стъкло. Формира се от МПС, пристанищното оборудване, 

нормалната служебна дейност; 
 Код 20 01 36 - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 

различно от упоменатото в 20.01.21*, 20.01.23* и 20.01.35*. Представляват 
електротехнически и електронни съоръжения, механизми и системи, 
дефектирали, морално остарели или неефективни за употреба. 

 Код 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02. Представляват 
филтърни материали от системите за обезпрашаване и аспирация на закритите 
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съоръжения за насипни товари – силузи за зърно, бункери и др. закрити 
складови помещения. 

 Код 16 01 99 – Отпадъци неупоменати другаде. Това са твърди и прахообразни 
отпадъци от обработка на корабни товари на терминалните съоръжения и 
складови помещения. 

Приети отпадъци от корабоплавателна дейност 
Отпадъците, които се предвижда да бъдат приемани на територията на 
Пристанището, в резултат от корабоплавателната дейност са представени в 
следната таблица: 

Табл. 3.2.6. 
Тип 
отпадък 

Наименование Код на отпадъка Категоризация по 
МАРПОЛ 73/78 

 
 
 
Твърди 

Биоразградими отпадъци 20 01 08 V 
Хартия и картон 20 01 01 V 
Пластмаса 20 01 39 V 
Стъкло  20 01 02 V 
Метали 20 01 40 V 
Отпадъци неупоменати другаде 16 01 99 V 
Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* V 
Флуоресцентни тръби/лампи 20 01 21* - 

 
 
Течни 

Трюмови масла от други видове корабоплаване 13 04 03* I 
Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти 16 07 08* I 
Отпадъчни води - IV 

Забележка: Отпадъчни води не попадат в обхвата на Закона за управление на 
отпадъците. 

Следва да се отбележи, че „отпадъци” - резултат от корабоплавателна дейност са 
всички отпадъци, включително отпадъчните води и отпадъци, различни от остатъците от 
корабни товари, които са получени през време на експлоатацията на кораба и попадат в 
приложното поле на Анекси І, ІV и V към Международната конвенция за предотвратяване 
на замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с 
Протокол от 1997 г., съставена в Лондон на 2 ноември 1973 г. (ратифицирана със закон - 
ДВ бр.94/2004 г. , обн. ДВ бр.12/2005 г.), както и отпадъците, свързани с товара са 
определени в насоките за прилагане на Анекс V от MARPOL 73/78 - Правила за 
предотвратяване замърсяването с отпадъци от кораби. Отпадъците - резултат от 
корабоплавателна дейност са отпадъци по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните 
разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 

Съгласно нашето законодателство „остатъци от корабни товари” са всички 
остатъци от товарите на борда, които остават в трюмовете или в товарните танкове след 
приключване на операциите по разтоварване и почистване, включително излишъците и 
разлетите или разпилени количества по време на товарене/разтоварване. Остатъците от 
корабни товари също са отпадъци по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби 
на Закона за управление на отпадъците. 

По смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и 
пристанища на Република България (ДВ бр. 12/2000 г., изм. ДВ бр.81/2009 г.) 
„пристанищни приемни съоръжения” са съоръжания, независимо дали са трайно 
прикрепени, подвижни или плаващи, които могат да приемат отпадъци - резултат от 
корабоплавателната дейност и остатъци от корабни съоръжения. „Подходящи 
пристанищни приемни съоръжения” са пристанищни приемни съоръженения, които са 
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съобразени с географското положение и големината на пристанището, с броя и вида на 
корабите, които нормално го посещават, както и с типа и обема на отпадъцитге от 
корабоплавателна дейност и на остатъците от корабни товари. „План за приемане и 
обработване на отпадъците” е документ, съдържащ описание на съобразените с 
географското положение и големината на пристанището, с броя и вида на корабите, които 
нормално го посещават, както и с типа и обема на отпадъците - резултат от 
корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари, процедури за приемане, 
събиране, съхранение и предварително обработване на тези отпадъци без необосновано 
забавяне на кораба. 

По прогнозна оценка, количествата на очакваните отпадъци, които ще бъдат 
приемани за обработка (събиране и временно съхраняване) от постъпващите в 
пристанището плавателни съдове е представена в следната таблица: 
Табл. 3.2.7. 

Тип отпадък Наименование Количество (тона/год.) 
 
 
Твърди 

Битови отпадъци 50 
Оловни акумулаторни батерии 0.8 
Флуоресцентни тръби/лампи 0.15 
Отпадъци неупоменати другаде 30 

 
Течни 

Трюмови масла от други видове корабоплаване 200 
Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти 100 
Отпадъчни води 200 

 
Качетсвена и количествена оценка на генерираните отпадъчни газове. 
Замърсяването на атмосферния въздух при реализацията на проекта ще се дължи 

главно на изпусканите в атмосферата с изгорелите газове от строителната 
механизация замърсители - СО, NОХ, SO2, въглеводороди, сажди, оловни аерозоли и др. 
При земните работи по изпълнение на вертикалната планировка и охранителните и 
отводнителни канали ще се отделя  и неорганичен и органичен прах. 

В проекта на този етап няма данни за количеството на строителните машини, които 
ще се използват (булдозери, багери, самосвали, бетоновози, камиони и др.), за да може да 
се прогнозират репрезентативно емисиите на отделените от тях вредни вещества. Основно 
ще се използват изкопни машини (до 5 бр.), самосвали (около 10 бр.), челни товарачи (2 
бр.), бетонпомпи (2 бр.), бетоновози (6 бр.), товарни автомобили (5 бр.), автокранови 
уредби (2 бр.), мотоповдигачи (3 бр.). 

Запрашеността при извършване на изкопните и насипните работи, в зависимост от 
състоянието на почвата, влажността на въздуха, интензивността на работа, използваната 
строителна механизация и др. фактори по литературни данни може да е от 0.1 до 1.2 
mg/m3- т.е. понякога може да достигне до нива, превишаващи ПДК за населени места. 
Замърсяването ще има локален обхват - в строителната зона на обекта.  

Принципно тези емисии са ограничени по време и количества, тъй като 
строително-монтажните работи (СМР) ще се извършват само през деня и ще са с 
продължителност до няколко месеца. 

Имайки предвид характера на терена и примерните строително монтажни 
дейности, както и характерните видове и количества емисии на автотракторната и 
строителна техника, прогнозноочакваните количества изгорели газове ще са около 11 520 
000  m3 със съдържание приблизително на 13 200 kg азотни оксиди, 295 250 kg въглероден 
оксид, 437 kg сажди, 11 700 kg ЛОС (съгласно методика на СЗО).  
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Орентировъчно, концентрациите на вредни вещества в изхвърляните газове са: 
CO - 27.05 g/m3;  NC - 1,01 g/m3; NOx - 1,14 g/m3; сажди - 0,101 g/m3 
 
В периода на строителство ще се реализират и определен обем заваръчни и 

бояджийски дейности. емисии от заваръчни деиности. Ориентировъчно за тези дейности 
ще се използват около 500 кг. електроди. Отделените емисии при това са следните: 
Табл. 3.2.8.   
   
Вещество 

Зав. аерозоли Манганови окиси Силициеви съединения 

Количество (кг) 7.000 0.255 0.7 
 

За въздействието върху атмосферния въздух от бъдещата дейност на територията 
(експлоатацията на пристанището) ще прогнозираме замърсяването, възникнало от 
работата на пристанищната механизация, товароразтоварните дейности, временното 
складиране на стоките и транспортните потоци от автомобили посещаващи обекта.  

Условно приемаме (на база капацитетните възможности на пристанищните 
съоръжения), че обектът ще бъде посещаван от 10-15 товарни автомобила на час. 
Прогнозните количества изгорели автомобилни газове и емисиите на вредни вещества в 
тях са пресметнати при заложената по-горе плътност на автопотока и са показани в 
следната таблица: 
Табл. 3.2.9. 

Вещество Количество Емисия в изг. Газовe  
t/год. kg/дн mg/m3 

СО 9.22 25.78  25809 
Въглеводороди 0.359 1.02 1010 
NOх 0.41 1.16 1140 
Сажди 0.036 0.102 101 

На територията на пристанището за обслужване на пристанищната дейност от 
пристанищната механизация ще работят едновременно до два три челни товарача, два-
три мотокара, автокран. Прогнозните количества изгорели газове от пристанищната 
механизация (контейнерни повдигачи, мотокари и др.) и емисиите на вредни вещества в 
тях са показани в следната таблица: 
Табл. 3.2.10. 

Вещество Количество Емисия в изг. Газовe  
t/год. kg/дн mg/m3 

СО 4.3 11.8 25809 
Въглеводороди 0.17  0.46 1010 
NOх 0.19 0.52 1140 
Сажди 0.017 0.046 101 

От реализацията на пристанищния комплекс не се очаква сериозно повишаване на 
транспортния поток през жилищните територии на гр. Белослав. Очакваното прогнозно 
завишаване на транспортното натоварване ще е в рамките на  3-4 % от настоящия 
транспортен поток от посоката с. Разделна - Белослав (Републикански път IIІ-9004), в зона 
където няма жилищни сгради. Оценено въздействието от новопривлечените транспортни 
потоци. Видно от сравнението на общите годишни количества емисии е, че увеличението 
на емисиите на вредни вещества от новопривлечените транспортни потоци е 
изключително минимално - замърсяването с СО ще се завиши с около 5 %, с NOх ще се 
завиши с около 0.02 %, а със сажди ще се завиши с 0.6 %. 

• прахоунос при товароразтоварните дейности,  



 42

Разполагайки с основни данни за предвидената за използване при товаро-
разтоварни дейности с насипни товари техника (затворен, капсулован шнеков и лентов 
транспортьор) и използвайки методика “Плуме” за изчисление на разсейването на 
емитирани количества замърсители (прах) резултатите за имисии на прах за сметка на 
дейността са практически нулеви. 
 

Генериране на отпадъчни води  
Битово – фекални отпадъчни води  
Отпадъчните битово-фекални води се генерират от персонала на обекта (70-90 

души). Формираните годишно около 1600 m3 води (по 4.4 m3/d) ще се припомпват и 
транспортират за третиране посредством канализационната градска система до ГПСОВ-
Белослав. 
 

Дъждовни води  
Дъждовната вода ще се обхваща от дъждовна канализационна мрежа от 

повърхностни покрити канавки. Канализация ще зауства във Белослевско езеро след 
преминаване на водите през каломаслоуловителни шахти на територията на 
„Пристанището“ за пречистване на вторично замърсените повърхностни води от 
площадката на обекта; 

 Не се генерират производствени отпадъчни води и не се очаква емитиране на 
вредни вещества в подземни водни обекти; 
 

Генериране на физични фактори/шум, вибрации, лъчения, опасни вещества  
Йонизиращи лъчения 
Привличането на определен брой плавателни средства ще допринесе за минимално 

увеличение на емитираните единствено при транспорт на товари с повишено съдържание 
на радионуклеиди. В предварителните намерения на инвеститора не се предвижда 
трнаспорт на такива материали. 

Нейонизиращи лъчения 
При експлоатация на инвестиционното предложение ще се завиши несъщественно 

нивото на тези лъчения за сметка на радиолокационните съоръжения находящи се на 
плавателните средства посещаващи пристанището. Въздействието ще е минимално, без 
кумулатевен ефект, повторяемо, периодично. 

Топлинни лъчения 
От реализацията и експлоатацията на пристанището ще се завиши несъщественно 

количеството топлинни излъчвания от работата на корабните силови установки на 
плавателните средства обработвани на пристанището. Въздействието ще е относително 
незначително (на фона на съществуващите емитери), без кумулативен ефект, периодично 
повторяемо.  

Акустична среда 
Прогнозната оценка на акустичната обстановка в района на пристанището е 

направена на база статистически данни. Въздействието от генерираните шумови нива при 
защитените зони (регулацията на  населеното място) ще достига нива от порядъка на 36-
54  dB(A), т. е. И тук нивото на шума в гр. Белослав ще се определя основно от собствения 
шумов фон; 
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Реализацията на инвестиционната инициатива ще допринесе за временно 
завишаване на нивата на шум в района на територията на пристанището в резултат на 
използването на строителната механизация. При разработването на доклада от 
оторизирана лаборатория са измерени фоновите нива на шума в три точки на територията 
„Протоколи за фоново ниво на шум”.  В процеса на работа няма да се извършват 
взривни дейности, къртачни работи и др. генериращи високи нива на шум. Въздействето 
ще е незначително, в рамките на допустимите параметри, ще се осъществява основно в 
светлата част на деня в кратки срокове (два - три месеца) периодично и краткотрайно. 

При експлоатацията на пристанището се предвижда използване на следната 
претоварна техника: 

– 2 броя мобилни пристанищни крана;  
- 2 броя трактора;  
- 2 броя мотокари; 
- 4 броя товарни автомобила. 
Освен тази техника интензивната експлоатация предопределя сериозно 

натоварване с тежкотоварни автомобили за доставка и транспорт на товарите. На база 
пълна натовареност на пристанищните съоръжения прогнозно са определени 
количествата, вида и характеристиките на транспортните средства и механизация. За 
покриване нуждите на товаропотока ежедневно ще оперират около 100 товарни 
автомобила с основно натоварване през дневната част (дредно по 10 бр. на час). 
Автокрановете ще работят през цялото работно време. Мотокарите работещи на открито 
(4 бр.) ще осъществяват индивидуално около 10 еквивалентни движения за час. При тези 
условия използваните едновременно транспортни единици и механизация, създаващи по-
високи нива на шум ще са 29-30 еквивалентни единици (условно приравнени към 
шумовите характеристики на товарните автомобили), извършващи 95-100 движения. 

За определяне еквивалентното ниво на шум, получено на определено разстояние са 
извършени изчисления, съгласно Метода за отчитане на шума от локални промишлени 
източници (Наредба № 6/2006 за показателите на шум в околната среда..... на МЗ, Д.в. 
бр. 58/2006). Изчисленията са извършени за разстояния между източника и територии 
съответно на 100, 350 и 500 метра (разсоянията се отнасят за най-близко разположените 
промишлени обекти т.к. жилищните сгради са на разстояние над 2300 m.). Използвани са 
следните формули за определяне на еквиваленти нива: 

LАтер,Т =  LАекв,Т
(*) – ΔLразст. – ΔLекр.   dB(А) 

Където: 

LАекв,Т
(*) – изходно еквивалентно ниво на шум от източника (източниите)  

LАекв,Т
(*)= 67 dB(А) - по номограма за определяне на нивото от 

транспортни източници - фиг. 1.1. от наредбата, поради сходния характер на 
предизвиквания шум или 

LАекв,Т
(*)= 65.67 dB(А) – изчислено по формулата за определяне на 

шумовото ниво на паркинг: LАекв,Т
(25) = 37 + 10.lg(Nn . n) + Ln – 1.23 dB(А), (Nn = 

3.34 – среден брой курсове на използваните превозни средства и механизация за 
час; n = 29 - брой използвани превозни средства; Ln = 10 dB(А) - корекция за 
нивото на шум от превозните средства. Тази формула е използвана поради 
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характера на дейността максимално доближаващ се до шумовите ефекти 
предизвикани от паркинги. 
ΔLразст. = 54 dB(А) при разстояние от 100 м, 63 dB(А) при разстояние от 350 m и 

64 dB(А) при разстояние от 500 m – корекция в зависимост от разстоянието от източника 
до мястото на въздействие – определено по номограма - фиг. 4.1. от наредбата 

ΔLекр. = 0 dB(А) – корекция в зависимост от наличието на различни екраниращи 
съоръжения по пътя на разпространение на шума – изчислено при липса на екраниращи 
съоръжения. 

При тези начални условия и еквиваленто ниво определено по номограма : 
LАтер,Т(100) =  13   dB(А);   LАтер,Т(350) =  4   dB(А);   LАтер,Т(500) =  3   dB(А) 

При същите начални условия и еквиваленто ниво определено по формулата : 
LАтер,Т(100) =  11.67   dB(А);   LАтер,Т(350) =  2.67  dB(А);   LАтер,Т(500) =  1.67   dB(А) 
 Горните изчислени еквивалентни нива се отнасят за непрекъсната пълна 
натовареност на пристанищния комплекс за дневен и вечерен период, когато на 
територията на пристанището се развива интензивна непрекъсната дейност. Нощните нива 
на шум ще са по-ниски средно с 3 децибела (Nn = 2 - брой курсове на използваните 
превозни средства за час; n = 20 - брой използвани превозни средства). 

Резултатите от извършените изчисления свидетелстват, че еквивалентното ниво на 
шум, генериран от пристанищния комплекс ще е минимално на разстоянието на което са 
разположени най-близките жилищни територии (мястото на въздействие) и определящи за 
акустичният дискомфорт ще са основно автомобилните транспортни потоци по пътя 
Варна - Девня от северната страна на езерото и Варна - Разделна от южната страна на 
езерото, преминаващи на метри от жилищните сгради, както и движението на влакови 
композиции по ж.п. линията Варна-София от северната страна. 
Дори и при наслагване на получените еквивалентни нива на шум от съвместнота 
експлоатация на пристанището и разположените в съседство други промишлени 
източници на шум въздействието в местата за защита ще е в рамките на допустимите 
параметри, постоянно по време, с минимален кумулативен ефект. 

Вибрации 
При дейностите по реализация на пристанището ще се генерират определени нива 

на вибрации единствено при набиването на пилотни конструктивни елементи. Такива са 
пилотите за изграждане на кейовата стена и пилоти при фундаментите на силозното 
стопанство. Тези дейности са принципно краткосрочни и на фона на дейностите в другите 
съседни обекти са с временни и от минимално значение за повишаване на вибрационните 
показатели. 

При експлоатацията на пристанището основно за предизвикване на вибрации ще е 
дейността на пристанищната механизация и работата на КСУ (корабните силови 
установки). Пристанищната механизация предизвикваща вибрации е минимална на брой 
(кран, транспортни средства и мотокари), а КСУ ще действат само при пристигане и 
отпътуване на плавателните средства. Въздействието на предизвиканите вибрации ще е 
временно ограничено на територията на обекта, минимално, без ефект върху 
компонентите на околната среда и здравето на хората. 
 

Генно модифицирани организми 
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Инвеститорът на този етап няма намерение да приема за обработка, складиране и 
транспорт генетично модифицирани организми, (включително мадифицирани зърнени 
храни и шротове от технически култури, пакетирани храни и товари от генно 
модифицирани суровини и др). Впоследствие при възникване на инвеститорски интерес и 
нормативно обосновани и съобръзени възможноси може да се пристъпи към обработка на 
такива товари. 

Елементите на инвестиционното предложение и тяхното потенциално 
въздействие върху защитените зони. 

Табл. 3.2.11. 

№ Елементи на ИП Характер на потенциалното 
въздействие 

1. 

Изграждане на Кейов фронт с 
прилежаща оперативна 
акватория и зони за подход и 
маневриране 

Отнемане на растителни и животински 
местообитания (на сушата) 
Фрагментиране на съобщества и 
популации на растителни и животински 
видове. 
Неорганизирани емисии на изгорели 
газове от ДВГ и прах. Замърсяване на 
околната среда. 
Отнемане на хранителните 
местообитания и хранителната база. 
Влошаване качеството на водите на 
Варненско езеро и Варненско- 
Белославски езерен комплекс  
(вследствие на повишаване на мътността 
и влошаване на кислородния режим, 
пренос на замърсители от езерните тини 
към водната колона);  
Унищожаване на дънните съобщества 

2. 

Оперативна зона за извършване 
на товаро-разтоварни операции 
по дължината на кейовия фронт. 
Параметрите на оперативната 
зона ще се определят основно от 
вида на кейовата механизация, 
която ще се използва; гентри-
кранове за обработка на 
контейнеровозите; корабни 
товарачи за обработка на 
зърновози; мобилни кранове за 
обработка на генерални товари; 
тилови машини; 
Складови зони (открити и 
закрити); 

Прогонване на уязвими към засилено 
човешко присъствие животински видове. 
Шумово замърсяване (безпокойство и 
прогонване на животни). 
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Зона за обработка и експедиция 
на товарите на/от автомобили и 
автомобило-разтоварище за 
зърнени товари; 
Зона за обработка и експедиция 
на товарите на/от ж.п. вагони; 
Зона с автовезна; 
Зона с ж.п. везна; 
Резервна зона за поемане на 
увеличаващите се товаропотоци; 
Входове на терминала - 
пристанищни портали, 
съоръжени по изискванията на 
ISPS Code; 
Административно-битов 
комплекс (в северозападния край 
на пристанището); 
Логистична зона; 
Места за шофьорите при 
изчакване със сервизни 
помещения, бърза закуска-чай-
кафе, автомивки; 
Паркинги за изчакване на 
автомобилите с/за контейнери и 
на колите на клиентите; 
Зона за съхранение и ремонт на 
повредени контейнери. 
 

3. Драгажни работи, свързани с 
изземане на земни маси от брега 

Нарушаване на растителни и животински 
местообитания. 
Неорганизирани емисии от прах при сухо 
и ветровито време. Замърсяване на 
околната среда. 

4. Движение на транспортна 
техника 

Безпокойство на животински видове. 
Неорганизирани емисии на изгорели 
газове от ДВГ. 
Смъртност на бавноподвижни животни. 

5. 

Изграждане на релсови пътища 
за функциониране на товарни 
кранове и връзка на 
пристанището с гаровата част 

Неорганизирани емисии на изгорели 
газове от ДВГ, изнесени прахови частици 
при изкопни, насипни и товаро-
разтоварни работи. 
Снижаване параметрите на зооценозите в 
прилежащите територии. 

6. Генериране на шум Безпокойство на пребиваващи в близост 
животински видове най-вече в периода на 
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размножаване.  
Снижаване параметрите на зооценозите в 
прилежащите територии. 

7. Промени в ландшафта 

Парцелите са урбанизирана зона, 
съставени от бивши драгажни маси, 
поради което няма да има съществена 
локална (визуална) промяна в 
съществуващите елементи на ландшафта. 

8. Общо антропогенно натоварване 
на средата 

Повишена опасност от замърсяване на 
околната среда. 
Замърсяване на въздуха с прах и аерозоли 
от ДВГ.  
Снижаване параметрите на зооценозите в 
прилежащите територии. 

 
„Пристанището” ще бъде разположен на югозападния бряг на Белославско езеро и 

ще се реализира върху частично урбанизирана територия от общо два имота 
собственост на „Бора Инвест“ ЕООД. Реализацията на ИП ще отнеме предимно 
урбанизирани сухоземни площи от защитената зона, с бедно в количествено и качествено 
отношение биоразнообразие.  

Във Белославско езеро целогодишно се регистрират „цъфтежи“ на фитопланктона, 
като част от тях са с нива над „червен прилив“. Честотата на регистрирани „цъфтежни“ 
явления във Варненско- Белославския езерен комплекс е значително по- висока от тази 
във Варненския залив. Основните „цъфтежни“ таксони за Варненско езеро са 
Cryptophyceae, Bacillariophyceae, Dinophyceae, Cyanophyta и Euglenophyceae при най- 
активно участие на small Flagellates, Skeletonema costatum, Dactyliosolen fragilissimus, 
Pseudo-nitzschia delicatissima, Cyclotella caspia, Cerataulina pelagica, Skeletonema 
subsalsum, Scrippsiella trochoidea, Oscilatoria sp., Eutreptia lanowii, Thalassiosira parva, 
Prorocentrum cordatum, Heterocapsa triquetra, Prorocentrum micans, Coscinodiscus granii, 
Protoperidinium conicoides, Polykrikos schwarzii. Цъфтежите са в голямата си част 
моноспецифични или в ограмни концентрации са 2 - 3 вида. Въз основа на 
характеристиките на фитопланктона, акваторията може да се класифицира като силно 
еутрофна, със сезонно нарушена екологична емкост.  

Зоопланктонът в системата Белославско - Варненско езеро показва редуцирано 
видово разнообразие и смяна на доминантните видове, особено през последните години. 
Зоопланктонът във Варненско езеро е представен предимно от представители на  
Copepoda, Cladocera, Rotatoria и меропланктон. Максимумите в биомасата са проявени 
през зимно - пролетния период, което е характерно за еутрофицирани водоеми. 
Повишаването на зоопланктонната биомаса през есента е резултат от развитието на 
Acartia clausi и меропланктонни ларви. Установено е присъствието на ктенофорите 
Mnemiopsis leidyi, Beroe ovata, Bolinopsis vitrea и Oithona brevicornis. Ктенофорите 
потребяват значителено количеството яйца и ларви на риба и оказват негативно влияние 
върху попълването на рибните запаси.  

В езерната система, и в частност в северната част на Белославско езеро,  
числеността на зоопланктона е максимална през март-април, поради повишаване 
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количеството на представители на клас Rotatoria, които са индикаторни видове относно 
еутрофността на водата. Така, високата численост в езерата е резултат от доминирането на 
единични индикаторни видове, като през пролетните месеци, освен представители на кл. 
Rotatoria, се наблюдава значителна концентрация на Acartia clausi (Copepoda) и 
меропланктонни ларви на Cirripedia. Видът A. clausi е застъпен целогодишно в езерната 
система, тъй като е евритермен, еврихалинен представител на Copepoda, устойчив към 
замърсяване (Regner, 1985).  Високата степен на еутрофикация във Варненско езеро се 
свързва с опростяване на видовия състав, силно изразено доминиране, развитие на нови 
видове, толерантни към замърсяване, при паралелно увеличаване биомасата на 
зоопланктона. 

Ихтиопланктонът е предствен от яйца и ларвални форми на писия, попчета и 
хамсия в малки количества и епизодично кефалови риби. Почти цялата част от рибата 
намирана тук е от трансфери по водоемите и залива. Варненското езеро е изгубило ролята 
си на размножителен ареал.  

Макрофитите  във Белославско езеро са слабо представени, а видовото им 
разнообрази е формирано от представители на Chlorophyta: Cladophora vagabunda, Ulva 
intestinalis и U. compressa L и Ulothrix implexa; от Rhodophyta: Ceramium rubrum, C. 
diaphanum var. elegans, Callithamnion corymbosum и Acrochaetium virgatulum; и от 
Cyanobacteria: Lyngbya majuscule. Практически цялата биомаса на макрофитите във 
Варненско езеро в езерния комплекс се дължи на толерантни видове, с висока екологична 
пластичност. В зоната, в която ще се реализира инвестиционното предложение няма 
данни за масово развитие на макрофити. Макрофитите в Белославско езеро са с много 
ниска биомаса, а във Варненско езеро биомасата на макрофитите нараства незначително. 
Като цяло езерният комплекс показва по- ниска биопродуктивност в сравнение с 
Варненски залив.  

По отношение на макрозообентосните съобщества Варненското и Белославското 
езеро показват следните характеристики: редуциран видов състав на макрозообентоса, при 
високо участие на видове с висока екологична пластичност, включително еврихалинни 
видове и регистрирани периодични замори (доклада от биологичния мониторинг на ИО-
БАН). Видовото разнообразие на дънни безграбначни е най- голямо в стария и новия 
канали, свързващи Варненско езеро с Варненски залив и  намалява в посока от Варненски 
залив към Белославско езеро по направлението изток на запад.  

Периодичните цъфтежи са най- вероятната причина за временно наличие на 
аноксична зона и установяването на „мъртви зони“. Отсъствие на живи представители на 
макрозообетноса се наблюдава в целия  Варненско – Белославския езерен комплекс 
основно през лятно- есенния период след пролетния максимум в развитието на планктона. 
Числеността на макрозообентосните видове във Варненското езеро бележи пик през 
пролетта.  

В зоната, в която ще се предвижд реализиране на инвестиционното предложение, 
субстратът е представен от езерни тини, смесени с мидени черупки. Във Белославско 
езеро (където ще е разположено ИП) широко разпространение имат песъчливите тини 
при преобладаване на праховата фракция. При дълбочина от 8м., тинест субстрат  и 
черупки от Mytilus се срещат:  Polydora cornuta, Mytilus galloprovincialis, Mercierella 
enigmatica, Neanthes succinea, Balanus improvises,  Streblospio shrubsolii, Leptoplana g. sp. и 
Mytilaster lineatus. По отношение на биомасата най- голям дял имат Mytilus 
galloprovincialis, Balanus improvises, Mytilaster lineatus, Neanthes succinea и  
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Rhithropanopeus harrisii tridentate.  Mercierella enigmatica  е еврихалинен вид, типичен за 
мезохалинни водни басейни. От мидите с най- голямо обилие се отличава Cerastoderma 
edule. Като цяло макрозообентоса показва и ниска биомаса. При формиране на общата 
средна биомаса на макрозообентоса във Варненското езеро най-високи процентно участие 
имат мекотелите, следавани от полихети, ракообразни и сборната група “Diversa”. 

Ихтофауната във Варненско - Белославско езеро е представена от  35 вида риби, от 
които 16 постоянни обитатели и 19 навлизащи. Много от видовете навлизат в езерото от 
Варненски залив. 

Акваторията, в която ще се изгради кейовата стена не се счита за важно 
размножително място за представители на ихтиофауната. Няма данни за наличието на 
мястото на драгиране на макрофити и бентосни съобщества с висока продуктивност.   

Частта от Белославско езеро, където попада територията на инвестиционното 
предложение за изграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално 
значение за насипни и наливни неопасни товари”, е силно повлияна от интензивната 
антропогенна дейност и замърсяването на водите от акостиращи и преминаващи кораби, 
както и от Девненските химически заводи. В най- западната част от Варненското езеро се 
намира и ТЕЦ Варна, който в момента не работи, но преди са се изпускали отработените 
от ТЕЦ-а води в езерото. В този район водните зооценози са във влошено състояние, а в 
близост до фарватера като цяло липсват живи организми. 

Периодичното почистване на плавателния канал води до изхвърляне на дънни 
наслаги в крайбрежната част на Варненското и Белославско езера. 

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда отвоюване на 
територия от Белославско езеро. Във Варненско- Белославският езерен комплекс при 
повишаване солеността на водите (до около 15-16 ‰), вследствие прокопаването на 
каналите, свързващи Варненския залив с Варненско езеро няма запазени референтни 
условия. Варненско и Белославско езера са еутрофицирани в дългосрочен период, 
което е и една от причините за редуциране на видовото и хабитатно разнообразие в 
акваторията.   Поради преобогатяването на водите с азот и фосфор в акваторията на 
Варненско езеро целогодишно, при завишена честота в сравнение с Варненски залив, се 
установяват „цъфтежи“ на фитопланктона. Екологичната емкост на водното тяло е силно 
редуцирана. Регистрирани са периоди на изчерпване на разтворения кислород в  
дълбоките водни слоеве и аноксични условия. Установява се периодично настъпващата 
масова смъртност на съобществата от безгръбначната дънна фауна. През последните 
години се наблюдава съществено подобрение в екологичната обстановка, главно поради 
снижаване на индустриалния отток в езерата и редуциране на замърсителите. Започват  
бавно да се увеличават застрашени и изчезващи популации, а значимо се увеличавава 
плътността и биомасата на адаптивните представители. 

В зоната на инвестиционното предложение не се установяват приоритетни 
природни местообитания или такива, поддържащи значимо видово разнообразие и 
биопродуктивност. Акваторията отдавна е загубила ролята си на значима за 
размножаване на рибите и  безгръбначната дънна фауна.  

В района на Варненско – Белославския езерен комплекс днес съществуват 5 
промишлени пристанища, едно военно и едно гражданско пристанище, две яхтени 
пристанища, ТЕЦ „Варна”, която е част от Девненския химически комплекс, 
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пречиствателната станция на град Белослав. В западната част на езерния комплекс са 
раположени утаителните басейни на Девненския химически комплекс, където се утаяват 
седиментите от промишлените води на химическите заводи. Всичко това води до силен 
антропогенен натиск и промишлено замърсяване на компонентите на околната среда в 
границите на защитената зона. 

След съединяването на Варненското езеро с Черно море, още през 1909 година 
неговата соленост се покачва постепенно и достига понастоящем 15 – 16 промила. След 
изграждането на големите промишлени комплекси от 1954 г. до сега, езерният комплекс 
се предвръща в буфер на изхвърляните в него замърсители. Седиментите на 
Белославското езеро са силно замърсени с тежки метали от Девненските химически 
заводи, което е причина за силен екологичен стрес. Варненското езеро се характеризира с 
голям вток на органични замърсители, водещ до силен недостиг на разтворен кислород 
във водата. 

Периодичното почистване на плавателния канал води до изхвърляне на дънни 
наслаги в крайбрежната част на Варненското и Белославско езера.  

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда нарушаване на 
целостта на водното огледало. При първоначалното драгиране, закотвянето на пилотите и 
изграждането на стената се очакват отрицателни въздействия върху рецепторите: 
„качество на водите“ на Варненско езеро и „седименти“ (Варненско езеро).   

Драгирането в акваторията ще бъде съпроводено от нарушаване на дъното на 
езерото. Съставът и балансът на седиментите и дънните утайки ще бъде променен в зоната 
на строителство,  което ще бъде съпроводено с отнемане на дънни местообитания.  В 
процеса на изграждане на кейовата стена ще е съпроводено от „трансфер“ на суспензия на 
замърсителите от дънните утайки във водната маса, увеличаване на мътността и 
влошаване на кислородния режим в придънните води (намаляване  коцентрациите на 
разтворен кислород). Мътностния облак би могъл да засегне в и централната част на 
Варненското езеро, където са установявани  „мъртви зони“ вследствие периодично 
наличие на аноксични условия. Въздействието е локално, временно, обратимо, и 
незначително. 

 
Не се очаква инвестиционното предложение самостоятелно или в комбинация с 

другите ИП да окаже значително въздействие върху защитената зона като цяло и нейните 
елементи. В местата на реализация на ИП се очаква негативно въздействие върху видовете 
обитаващи района. Прогнозното въздействие обаче, не би било значително отрицателно 
поради факта, че ИП ще се реализира в терени силно повлияни от антропогенния натиск, в 
един силно урбанизиран промишлен район, изцяло в градска среда.  

 
 

4. ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА, МЕСТООБИТАНИЯТА, 
ВИДОВЕТЕ И ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И 
МЕЖДУНАРОДНО НИВО И ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН 
ТРАНСПОРТ С РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАСИПНИ И НАЛИВНИ 
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НЕОПАСНИ ТОВАРИ” - ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0000191 “ВАРНЕНСКО-
БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО” ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ” 

 
Общата територия на защитената зона BG0000191, “Варненско-Белославско езеро” 

е  4686.998 ха, разположена в общините Варна, Девня и Белослав и обхваща част от 
следните землищата, както е видно от таблицата по-долу:  
Табл. 4.1. 

Селище Екатте Община  Област 
гр. Белослав 03719 Белослав Варна 

гр. Варна 10135 Варна Варна 
гр. Девня 20482 Девня Варна 
с. Езерово 27125 Белослав Варна 
с. Звездица 30497 Варна Варна 
с. Казашко 35211 Варна Варна 

с. Константиново 38354 Варна Варна 
с. Разделна 61741 Белослав Варна 

с. Страшимирово 69763 Белослав Варна 
с. Тополи 72709 Варна Варна 

кв. Аспарухово 99019 Варна Варна 
кв. Владиславово 99020 Варна Варна 

 
В биогеографско отношение районът се определя като континентален и 

черноморски. Варненско-Белославският езерен комплекс обхваща две езера - Варненското 
и Белославското, свързани с изкуствено прокопан канал и разположени на запад от град 
Варна. Варненското езеро е крайбрежно лиманно езеро с естествен произход. Варненско-
Белославския езерен комплекс е включен в границите на две защитени зони (BG0000191, 
“Варненско-Белославско езеро” и BG0000622 “Варненско-Белославски комплекс”), тъй 
като е важна зона с международно значение за зимуващи водолюбиви птици. Тук 
ежегодно се концентрират над 20 000 водолюбиви птици от 64 вида. 

Защитената зона е определена с цел опазване и поддържане на местообитанията на 
застрашени и мигриращи видове птици съгласно чл. 6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за 
биологичното разнообразие, по време на гнездене, миграция и зимуване за постигане на 
техния благоприятен природозащитен статус. Целите на защитената зона BG0000191 са 
сварзани с осигуряване на безопасни въздушни коридори и места за пренощуване за 
безпрепятствено предвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и 
жерави по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети за постигане на техния 
благоприятен природозащитен статус, опазване и поддържане на биологичното 
разнообразие в района като предпоставка за стабилността на екосистемите, осигуряващи 
благоприятния природозащитен статус и жизнеспособността на популациите на видовете, 
обект на опазване, природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво 
развитие на общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете 
в зоната. 

На територията на зоната са установени общо 202 вида птици, от които 59 вида, 
вписани в Червената книга на България (1985), 91 вида са от европейско природозащитно 
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значение (SPEC). От световно застрашените видове птици в категория  SPEC1 на 
територията на защитената зона са констатирани 7 вида, а от застрашените видове птици 
за Европа - SPEC2 тук са установени 21 вида, а от SPEC3 – 63 вида. В Белославското езеро 
се намира значителна по големина популация на саблеклюна (Recurvirostra Avusetta). В 
същата територия гнезди кокилобегачът (Himantopus himantopus). За белият щъркел 
(Ciconia ciconia) защитената зона “Варненско – Белославско езеро” се явява “място с тесен 
фронт на миграция”. Комплексът е територия със световно значение за миграцията на 
малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus). В тази зона зимуват множество водолюбиви 
птици – патици, потапници, корморани и други. Наблюдават се международно значими 
струпвани на кафявоглава потапница (Aythya ferina). От световно застрашените видове, 
главно по време на миграция, се срещат къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) и  
белооката потапница (Aythya nyroca), както и тръноопашатата потапница (Oxyura 
leucocephala) през зимния сезон. 

Защитена зона BG0000191, „Варненско-Белославско езеро” е обявена със заповед 
№ РД-128/ 10.02.2012 год. на министъра на околната среда и водите. Съгласно заповедта, 
в границите на защитената зона е забранено: 

 залесяването на пасища, ливади и мери, както и превръщането им в 
обработваеми земи и трайни насаждения; 

 косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август; 
 паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност; 
 изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия с 

изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен 
вестник“ има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. 
Режимът не се прилага за вятърни генератори, използвани като собствени източници на 
електрическа енергия. 

 Към настоящия момент в база данни на http://natura2000.moew.government.bg, не 
е постъпила специфична информация, получена в резултат на проект: „Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза 
I”. 

В Приложение І на Директива 2009/147/ЕО за района на защитена зона 
BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” са включени 60 вида птици, а 
допълнително 53 вида редовно срещащи се мигриращи птици са предмет на опазване, 
без да са включени в Приложението. 

Предмет на опазване: 

ПТИЦИ, включени в Приложение ІI на Закона за биологичното разнообразие (Приложение 
І на Директива 2009/147/ЕО):  
Mалка белочела гъска      Anser erythropus 
Блестящ ибис       Plegadis falcinellus 
Черна рибарка       Chlidonias niger 
Бяла лопатарка       Platalea leucorodia 
Сив жерав        Grus grus 
Кокилобегач        Himantopus himantopus 
Саблеклюн        Recurvirostra avosetta 
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Турилик        Burhinus oedicnemus 
Морски дъждосвирец      Charadrius alexandrinus 
Бойник        Philomachus pugnax 
Малък горски водобегач      Tringa glareola 
Тънкоклюн листоног      Phalaropus lobatus 
Малка черноглава чайка      Larus melanocephalus 
Малка чайка        Larus minutus 
Mалък корморан       Phalacrocorax pygmeus 
Речна рибарка       Sterna hirundo 
Малък сокол        Falco columbarius 
Земеродно рибарче       Alcedo atthis 
Синявица        Coracias garrulus 
Горска чучулига       Lullula arborea 
Полска бъбрица       Anthus campestris 
Червеногуша мухоловка      Ficedula parva 
Беловрата мухоловка      Ficedula albicollis 
Червеногърба сврачка      Lanius collurio 
Черночела сврачка       Lanius minor 
Червеногуша гъска       Branta ruficollis 
Ръждив aнгъч       Tadorna ferruginea 
Белоопашат мишелов      Buteo rufinus 
Сирийски пъстър кълвач      Dendrocopos syriacus 
Гривеста рибарка       Sterna sandvicensis 
Малка бяла чапла       Egretta garzetta 
Тръноопашата патица      Oxyura leucocephala 
Белоока потапница       Aythya nyroca 
Малък нирец        Mergus albellus 
Осояд         Pernis apivorus 
Червеногуш гмуркач      Gavia stellata 
Черногуш гмуркач       Gavia arctica 
Ушат гмурец        Podiceps auritus 
Розов пеликан       Pelecanus onocrotalus 
Къдроглав пеликан       Pelecanus crispus 
Голям воден бик       Botaurus stellaris 
Mалък воден бик       Ixobrychus minutus 
Средна пъструшка       Porzana parva 
Гривеста чапла       Ardeola ralloides 
Поен лебед        Cygnus cygnus 
Голяма бяла чапла       Egretta alba 
Ръждива чапла       Ardea purpurea 
Черен щъркел       Ciconia nigra 
Бял щъркел        Ciconia ciconia 
Тръстиков блатар       Circus aeruginosus 
Полски блатар       Circus cyaneus 
Степен блатар       Circus macrourus 
Ливаден блатар       Circus pygargus 
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Малък креслив орел       Aquila pomarina 
Малък орел        Hieraaetus pennatus 
Oрел рибар        Pandion haliaetus 
Вечерна ветрушка       Falco vespertinus 
Нощна чапла        Nycticorax nycticorax 
Ловен сокол        Falco cherrug 
Черна каня        Milvus migrans 

 
 Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в 
Приложение ІI на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир. 
2009/147/ЕО): 
Малък брегобегач       Calidris minuta 
Посевна гъска       Anser fabalis 
Късокрил кюкавец       Actitis hypoleucos 
Малък ястреб       Accipiter nisus 
Жълтокрака чайка       Larus michahellis 
Белокрила рибарка       Chlidonias leucopterus 
Речна чайка        Larus ridibundus 
Средна бекасина       Gallinago gallinago 
Орко         Falco subbuteo 
Обикновена калугерица      Vanellus vanellus 
Лиска         Fulica atra 
Зеленоножка        Gallinula chloropus 
Сребриста чайка       Larus argentatus 
Брегова лястовица       Riparia riparia 
Черноопашат крайбрежан бекас     Limosa limosa 
Червеногуш гмурец       Podiceps grisegena 
Малък зеленоног водобегач     Tringa stagnatilis 
Голям горски водобегач      Tringa ochropus 
Голям зеленоног водобегач      Tringa nebularia 
Голям червеноног водобегач     Tringa erythropus 
Обикновен пчелояд       Merops apiaster 
Тъмногръд брегобегач      Calidris alpina 
Малък червеноног водобегач     Tringa totanus 
Обикновен мишелов      Buteo buteo 
Голям гмурец       Podiceps cristatus 
Сребриста булка       Pluvialis squatarola 
Голям свирец        Numenius arquata 
Стридояд        Haematopus ostralegus 
Черношипа ветрушка      Falco tinnunculus 
Речен дъждосвирец       Charadrius dubius 
Крещалец        Rallus aquaticus 
Зимно бърне        Anas crecca 
Чайка буревестница       Larus canus 
Малка бекасина       Lymnocryptes minimus 
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Ням лебед        Cygnus olor 
Голяма белочела гъска      Anser albifrons 
Сива гъска        Anser anser 
Бял ангъч        Tadorna tadorna 
Сива патица        Anas strepera 
Зеленоглава патица       Anas platyrhynchos 
Шилоопашата патица      Anas acuta 
Лятно бърне        Anas querquedula 
Черноврат гмурец       Podiceps nigricollis 
Сива чапла        Ardea cinerea 
Фиш         Anas penelope 
Голям корморан       Phalacrocorax carbo 
Клопач        Anas clypeata 
Малък гмурец       Tachybaptus ruficollis 
Голям нирец        Mergus merganser 
Среден нирец       Mergus serrator 
Качулата потапница       Aythya fuligula 
Кафявоглава потапница      Aythya ferina 
Червеноклюна потапница      Netta rufina 
 
 В ЗЗ BG 0000191 “Варненско-Белославско езеро”, има следните класове земно 
покритие: 
 
Класове Земно покритие        % Покритие 
Сухи тревни съобщества, степи        2 
Солени блата, солени пасища, солени степи      1 
Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)    46 
Храстови съобщества         0 
Влажни ливади, мезофилни ливади       2 
Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар) 
           8 
Друга орна земя          8 
Широколистни листопадни гори        1 
Смесени гори          0 
Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или екзотични дървета) 
           1 
Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни 
дървета)           4 
Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници   1 
Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти) 
           22 
Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища  4 
 
Общо Покритие          100 

Характеристиките на зоната са представени по 
http://natura2000.moew.government.bg 
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5. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНОСТТА И СТЕПЕНТА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА 
И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 

 

5.1. Описание и анализ на въздействието на ИП върху типовете природни 
местообитания и видове  – предмет на опазване в защитената зона  -  ВG0000191 
„Варненско- Белославско езеро”. 
 За целите на ДОСВ е посетена многократно територията на ИП в периода 
10.03.2016 – 10.03.2017 г., както и е проведен орнитологичен мониторинг на мигриращите, 
гнездящи и зимуващи птици. При анализиране на получените данни се констатира че в 
района на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и 
наливни неопасни товари”, са установени дванадесет вида зимуващи, шестдесет 
мигриращи птици и един гнедящ вид. Част от тях попадат в предмета на опазване на ЗЗ 
„Варненско- Белославско езеро”с код ВG0000191. 

 
По отношение на въздействието върху  ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, код 

BG0000191 по Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици, би могло да се очаква 
такова да се отрази основно върху:   

 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; 

 осигуряване на защита на уязвимите места от ключово значение за видовете обект 
на опазване;  

 опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като предпоставка 
за стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния природозащитен 
статус и жизнеспособността на популациите на видовете, обект на опазване;  

 природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие на 
общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете, 
обект на опазване.  

По- горе са описани елементите на инвестиционното предложение за изграждане 
на пристанището, които  биха могли да окажат въздействие върху защитената зона. Това 
са драгажните и насипните работи, изграждане на кейовата конструкция, изграждането на 
складови съоръжения, изграждане и реконструкция на основни вътрешни пътни 
комуникации, доставка и оборудване на пристанището с кранова и претоварна техника, 
движение по фарватера, товарене и разтоварване на корабите и свързаното с това шумово 
натоварване, вкл. светлинно през нощта, както и движението на хора и машини на 
територията на пристанището с логистичен център.  

Локализацията и характера на дейностите при строителството и експлоатацията на 
пристанището няма да повлияят в еднаква степен на местообитанията на всички видове 
птици, предмет на опазване в зоната 

„Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни 
неопасни товари”, е разположено в частично урбанизиран район в имот собственост на 
„Бора Инвест“ ЕООД  в град Белослав, област Варна. Тя е разположена на южният бряг на 
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Белославско езеро, на около 1 км западно от Белослав, на изток граничи с пристанище 
„Газтрейд“, а на запад с фериботен комплекс  

Техногенните елементи – сгради, кейови места, жп линии и др., създадени още 
преди обявяването на зоната, ограничават биологичното разнообразие. Преобладаващата 
част от някогашната крайбрежна влаголюбива растителност – тръстика, храсти, върби и 
тополи, са отстранени или ограничени, вследствие засипване на района с драгажни маси и 
отпадъци от строителството. В момента сухоземната територия на инвестиционното 
предложение е засипана със земни маси обрасли около 30 % с тръстика и рудерална 
растителност, черен път и множество отпадъци. От наличното дървесно видово 
разнообразие в района, на територията на ИП не се срещат дървета. По време на 
орнитологичните обходи по време на гнездовия период не са установени птици предмет 
на опазване в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, код BG0000191.  

Територията на инвестиционното предложение, също попадат в предмета на 
опазване на зоната и червеногърба сврачка (Lanius collurio), речна рибарка (Sterna 
hirundo), ръждива чапла (Ardea purpurea), малък ястреб (Accipiter nisus), зеленоножка 
(Gallinula chloropus), зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), сребриста чайка (Larus 
argentatus), но отнемането на техните местообитания няма да даде отражение върху 
популацията им в зоната, тъй като изброените видове в района са с ниска численост, а в 
близост  съществуват терени от същия характер – ЗМ „Мочурището” и ЗМ „Казашко”, 
които биха могли да поемата евентуално прогонени индивиди. 

Предвидения за драгиране участък е лишен от растителност, която би могла да се 
разглежда като потенциално местообитание на птиците, предмет на опазване в зоната. В 
този участък на инвестиционното предложение няма вероятност от увреждане или 
унищожаване на наземни местообитания за птици, поради липса на петна от тръстикови 
масиви и заблатени територий. Това се отнася и за кокилобегачът (Himantopus himantopus) 
и саблеклюнът (Recurvirostra avosetta), за които заблатените – разливни части в западната 
част на Варненско - Белославското езеро са изключителни ценно местообитание, тъй като 
те гнездят по тинестите брегове и се хранят в тинестите плитчини, където се поддържа 
значителен процент от националната популация. Няма да бъде засегнато и местообитание 
на средната пъструшка (Porzana parva), която също обитава отдалечените тръстикови 
масиви и крайбрежната водна растителност, тъй като е силно чувствителни към човешко 
присъствие. 

Изграждането на кейовата стена ще се осъществява извън сухоземната територия 
на зоната, така, че тя също няма да предизвика отнемане или увреждане на земни гнездови 
или трофични местообитания, включително местообитания за укриване и почивка на 
птици. 

Инвестиционното предложение няма да се отрази негативно и на хищните птици, 
предмет на опазване в зоната, тъй като няма да бъдат засегнати техни местообитания, 
напр. на тръстиковия блатар за гнездене и хранене (мозаечна водна растителност и 
тръстикови масиви). Няма да бъде отнета акватория, в която орела рибар би могъл да 
ловува, на терените в близост, липсват високи дървета, на които вида гнезди или използва 
за почивка. Отсъствието на високи дървета, които големия креслив орел напр., използва 
по време на миграция и през зимата, също предполага липса на въздействие върху вида. 
Липсват условия за гнездене на вечерната ветрушка, която гнезди по дървета в горски 



 58

масиви. Няма да бъде нарушена ловната територия на малкия ястреб и тръстиковия 
блатар, няма разположени гнезда на описаните видове, съответно няма да има 
ограничения на гнездящите двойки по време на размоножителния период, когато птиците 
се нуждаят от  подходящи места за ловуване. 

Непреки въздействия върху потенциалните местообитания в зоната на зоната на 
север от терена на инвестиционното предложение са възможни поради евентуална 
опасност от възникване на пожари при експлоатация и поддържане на съоръженията на 
терена на пристанището и от движението на големи човешки потоци, както и поради 
опасност от инцидентни замърсявания на акваторията и прилежащата брегова ивица при 
корабни аварии, изсипване на товари и пр. 

Непряко въздействие върху местообитанията на птици са възможни и поради 
нахлуване на чужди видове въпреки, че това би било сравнително трудно поради 
наличието на изградената плътна ограда около целия имот, която ограничава 
взаимодействието с околните терени. Но все пак, за целта при строителство и 
експлоатацията на урбанизираната територия много внимателно ще се подходи при 
избора на видове за озеленяване и затревяване. Внасяне на чужди, инвазивни и 
синантропни животни и инвазивни, плевелни и рудерални видове растения включително и 
чрез обработваните товари и кораби, също могат да променят видовата структура на 
местообитанията, да влошават природозащитното състояние. Те могат да бъдат врагове и 
конкуренти на видове растения и животни, обект на опазване в защитените зони, както и 
на типични за местообитанията видове.  

Непреки въздействия върху местообитания в зоната на юг от терена на 
инвестиционното предложение са възможни поради повишена опастност от пожари при 
експлоатация и поддържане на съоръженията на терена на пристанището и от движението 
на големи човешки потоци, както и поради опастност от инциденти замърсявания на 
акваторията и прилежащата брегова ивица при корабни аварии, изсипване на товари и пр. 

С  цел  опазване  на  акваторията  и  крайбрежните  територии  от  замърсяване  в  
следствие  на евентуални аварийни  разливи  на  нефтопродукти са  направени  моделни 
изследвания  за  възможното  придвижване  на  нефтено  петно  при  голям  авариен  
разлив. Установено  е,  че  необходимото  максимално  време  за  разставяне  на  бонови  
заграждения локализиращи  разлива  са  необходими  20-40  минути/в  зависимост  от  
сезона  и  ветровете. Моделните  изследвания  доказват,  че  локализираният  разлив ще  
заема максимална  площ от 120 дка в акваторията, южно от пристанището. Поради  
слабото  вълнение  и  незначителните  по  скорост  течения  в  езерото,  не  съществува 
никаква опасност за достигане на замърсеното с нефтопродукти петно до брегова зона 
/където се  укриват  или  гнездят  птици/,  до  защитена  местност  „Казашко”  или  до  
„Ятата”.  В  този случай въздействието може да бъде краткотрайно – до събирането на 
разлетите продукти със скимъри. Миризмата на нефтопродукти се очаква да прогони 
кратковременно изхранващи се в тази  част  на  езерото  птици.  Не  съществува  никаква  
опасност  от  полепване  на нефтопродукти  по  оперението  на  птиците  и  възможни  
значителни  последици  отнасящи  се към техните летателни способности. 

Предотвратяването  на  възникване  на  пожари  и  потушаването  на  пожар  е  
предмет  на специализиран технически проект, част от проектната документация, в който 
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са предвидени специални  мерки  намаляващи  риска  многократно,  както  и  мерки  за  
локализиране и потушаване  на  пожари.   

Пряко ще бъдат засегнати водолюбивите птици вероятно обитаващи акваториална 
част от ЗЗ. Пребиваването на видовете птици е свързано с използването на терена за 
почивка и хранене. Основно въздействие се очаква по време на зимния сезон и по време 
на миграция, когато езерата предоставят необходимите условия за обитаване на птиците. 
При разглеждане на условията за обитаване на разглежданата водна площ основно 
отнемането й ще се отрази на видовете патици, чайки, рибарки, водни кокошки, гмурци и 
нирци от фактора безпокойство. 

При оценка на въздействието върху видовете и местообитанията, предмет на 
опазване в защитените зони е възприета утвърдената 10-степенна скала на оценка, с която 
се отчитат различните параметри на значимост на въздействията, спрямо стандартните 
показатели за оценка на степента на въздействие: 

Табл. 5.1.1. Стандартни показатели за оценка на степента и типовете на въздействие  

Оценка Критерии 

0 Дейността не оказва въздействие 

1 Дейността има много слабо отрицателно въздействие 

2 Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия 

3 Дейността може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия 

4 Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия 

5 Дейността може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия 

6 Дейността може да предизвика синергични въздействия 

7 Дейността може да предизвика вторични, кумулативни, синергични 
отрицателни въздействия. Въздействието може да бъда премахнато 
чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. 

8 Дейността може да предизвика значителни вторични, кумулативни, 
синергични отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде 
премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. 

9 Дейността предизвиква значителни, средносрочни или 
дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може 
да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. 

10 Дейността предизвиква значителни, средносрочни или 
дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може 
да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. 

 
При прилагането на изнесената по – горе матрицата могат да бъдат диференцирани 

5 прага на въздействие: 
Табл. 5.1.2. 

Степен Критерии 
0 Реализацията на проекта не оказва въздействие. 
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От 1 до 3 Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на 
специални мерки освен спазване на най-добрите практики при 
строителството и експлоатацията; 

От 4 до 6 Средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в 
комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за 
намаляване, ограничаване или премахване; 

От 7 до 9 Значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато 
чрез избор на алтернативи или прилагане на смекчаващи и 
компенсаторни мерки. 

10 Реализацията на проекта предизвиква значително и 
постоянно/необратимо отрицателно въздействие, което не може да 
бъде премахнато или сведено до допустимо чрез 
смекчаващи/компенсаторни мерки. При тази степен на въздействие 
се прилага нулевата алтернатива. 

 

На територията на защитена зона BG0000191, „Варненско-Белославско езеро” 
предмет на опазване са 60 вида птици  попадащи в Приложение І на Директива 
2009/147/ЕО и 55 редовно срещащи се видове в зоната: 

 Малка белочела гъска (Anser erythropus).  Малката белочела гъска е сравнително 
едър представител на семейство Патицови, разред Гъскоподобни, но също така е сред най-
дребните членове на род Гъски. Тежи между 1,6 и 2,5 kg. Дължина на тялото е 60 cм, 
размах на крилете около 110 cм. Няма изразен полов диморфизъм. Приема предимно 
растителна храна, зърнени култури. Рядък, не добре изучен вид у нас, включен в 
Червената книга на застрашените видове с категория „критично застрашен”. В миналото е 
гнездила в цяла Европа и Азия, но днес ареала на вида се е свил драматично. Малката 
белочела гъска днес е световно застрашен вид, включен в категорията „уязвим“ на 
Международния съюз за защита на природата. В България видът е зимуващ и 
преминаващ. Среща се предимно в североизточната част на страната, включвайки 
езерата Дуранкулак и Шабла. Единични наблюдения на вида са отчетени и в района на 
Бургас, ЗЗ „Батова“, ЗЗ „Язовир Пясъчник“, както и във вътрешността на страната. (по 
данни на БДЗП – http://bspb.org/bg/index.html). Числеността на зимуващата популация на 
вида е оценена на 15 – 50 индивида. Тенденцията на популацията е нестабилна и 
флуктуираща. Основен проблем е убиването на вида от бракониери и ловци, поради 
значителната прилика с голямата белочела гъска, която е ловен обект. Заплахите са 
незаконен отстрел, екстремни климатични условия, използване на непозволени средства 
за лов, човешко безпокойство, промени в местообитанията. Представителността на вида в 
ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на 
популацията му е 2 – 15 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна, но 
ИП е достaтъчно отдалечено (около 100 км) от основните зимовища на малката белочела 
гъска у нас – Шабленско и Дуранкулашко езеро. В района на Варненско-Белославско 
езеро има вероятност да се наблюдават единични екземпляри от вида през зимата.   
Територията, в която ще се реализира ИП е обрасла с тръстика, частично урбанизирана и 
не предлага подходящи места за хранене, нощувка и почивка на мигриращи или скитащи 
птици. Акваториалната част е непосредствено до бреговата ивица, като по нея има 
постоянен трафик от плавателни средства. Гъските предпочитат места за нощувка и 
почивка отдалечени от урбанизирани територии. Предвид тези факти и липсата на 
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наблюдения на вида по време на зимата и при орнитологичните обходи в района, не би 
могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията и Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 0 / Дейността не оказва въздействие/; 

 Блестящ ибис (Plegadis falcinellus). Блестящият ибис е птица от семейство 
Ибисови. Птиците от този вид имат дълъг, извит надолу клюн, с който ловят различни 
водни безгръбначни. Природозащитен статус – „критично застрашен”. Среща се у нас с 
изолирани гнездови находища. Блестящият ибис обитава мочурливи терени, като в 
България гнезди предимно по дунавските острови и блата, а по време на прелет може да 
бъде видян по черноморското крайбрежие и във вътрешността на страната. Съгласно 
„Атлас на гнездящите птици в България” - изд. на БДЗП, 2007, единственото сигурно 
размножаване на вида по Черноморското крайбрежие е ЗМ „Пода” и Мандренското езеро 
от Бургаските влажни зони. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско 
езеро” BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на популацията му е 2 – 15 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. Територията обаче, в която ще се 
реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност) е частично урбанизирана и не 
предлага подходящи места за гнездене, хранене, нощувка и почивка на мигриращи или 
скитащи птици. Предвид тези факти и липсата на наблюдения на вида при 
орнитологичните обходи в района, не би могло да се очаква значително отрицателно 
въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 / 
Дейността не оказва въздействие /; 

 Черна рибарка (Chlidonias niger) - това е птица от семейство Чайкови (Laridae). 
Гнездещо-прелетен и преминаващ вид за България с природозащитен статус „критично 
застрашен”. Видът мигрира до късно през май, като в средата на месеца все още се 
наблюдава интензивен прелет. Тогава се среща в много от езерата покрай Черноморското 
крайбрежие, но това не може да се приеме за гнездене. По време на миграцията се среща 
по водоемите в цялата страна, като ятата понякога наброяват стотици птици. Храни се с 
ларви на водни насекоми, дребни ракообразни и др. Природозащитен статус – 
„незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, код 
BG0000191 е с категория „С”, т.е. размера на популацията му е 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по време на 
прелет.  Сухоземната част от територията в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и 
сухолюбива растителност) е частично урбанизирана и не предлага подходящи места за 
гнездене, нощувка и почивка, освен акваториалната част, в която по време на миграция 
може да предостави възможност за изхранване. В района на ИП са регистрирани 12 инд. 
от вида, преминали през наблюдателната точка през пролетния полеви сезон на 2016 г. 
над водната повърхност на езерото. Предвид посочените факти при този вид, не би могло 
да се очаква значително отрицателно въздействие върху вида в сухоземната част, с 
изключение на водната площ с фактора безпокойство, ограничено в малък период  време 
при миграция, но което не би повлияло негативно върху популацията на вида в зоната. 
Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 /Дейността има много слабо 
отрицателно въздействие/; 

 Бяла лопатарка (Platelea leucorodia) - това е птица от семейство Ибисови. 
Лопатарката достига дължина до 1 м и тегло около 1 - 1,2 кг. Размахът на крилете е 115-
135 см. Окраската на птицата е бяла, клюнът и краката са черни. Гнезди в Южна Европа, 
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по-рядко в Западна Европа. В България се среща в резервата Сребърна. Гнездещо-
прелетен и преминаващ, по изключение зимуващ вид за нашата страна. Живее във влажни 
райони, на колонии от 6 до 160 птици. Предпочита малки сладководни или соленоводни 
водоеми, или бавнотечащи реки. Храни се с дребни риби и жаби, личинки на насекоми, 
червеи, ракообразни, а понякога и с водни растения. Лопатарките гнездят в тръстиката, на 
дървета, а също на гнезда ниско над водата. Природозащитен статус – „незастрашен”. 
Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191 е с категория 
„В”, т.е. размера на популацията му е 2 – 15 %, спрямо представителността на 
популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско езеро има вероятност да 
се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по време на прелет, по-рядко при 
зимуване.  Територията обаче, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива 
растителност) е частично урбанизирана и не предлага подходящи места за гнездене, 
хранене, нощувка и почивка на мигриращи или скитащи птици. По бреговата ивица на ИП 
са изградени лодкостоянки и има множество отпадъци, така се явява неподходяща за 
изхранване и обитаване от вида.  Предвид посочените факти при този вид, не би могло да 
се очаква значително отрицателно въздействие върху вида в сухоземната част, с 
изключение на водната площ с фактора безпокойство, ограничено в малък период  време 
при миграция, но което не би повлияло негативно върху популацията на вида в зоната. 
Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 /Дейността има много слабо 
отрицателно въздействие/; 

 Сив жерав (Grus grus). Сивият жерав е едра прелетна птица от семейство 
Жеравови, която гнезди в Европа и Северна Азия. Когато летят на големи групи, жеравите 
образуват V-образно ято и крякат подобно на гъските. За разлика от тях обаче, сивият 
жерав има дълги и силни крака. Зимува на големи ята в Северна Африка, Близкия изток, 
Индия и Китай. Гнезди в Северна Европа — предимно на територията на Швеция, 
Финландия и Полша. В края на лятото тези птици мигрират на юг в Испания, Северна 
Африка и Близкия изток. У нас за последно е наблюдаван в Шабленското езеро през 2007 
г. Съгласно Атласа на гнездящите птици в България (изд. на БДЗП - 2007 г.), след 1960 г. 
съществува минимална вероятност за размножаване на вида единствено в Шабленско 
езеро и Баташко блато (Патев 1950, Боев 1985). Към настоящето сивият жерав е основно 
преминаващ и рядко зимуващ вид у нас. Природозащитен статус – „незастрашен”. 
Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, код BG0000191 е с 
категория „А”, т.е. размера на популацията му е 15 – 100 %, спрямо представителността на 
популацията в цялата страна. Въпреки високата представителност на популацията в 
зоната, няма данни за наличие на гнездящи двойки от вида в района.  В обхвата на 
Варненско-Белославско езеро има вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри 
от вида сив жерав, по време на миграция на голяма височина. В района на ИП е 
регистриран 1 инд. от вида, преминали през наблюдателната точка през пролетния сезон 
на 2016 г. регистриран на голяма височина над 200 м.   Освен това територията, в която ще 
се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност) е частично урбанизирана и 
не предлага подходящи места за гнездене, хранене, нощувка и почивка на мигриращи или 
скитащи птици. Предвид тези факти и липсата на наблюдения по време на 
орнитологичния мониторинг и при орнитологичните обходи в района, не би могло да се 
очаква значително отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва въздействие/; 
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 Кокилобегач (Himantopus himantopus) - това е птица от семейство Дъждосвирцови 
(Charadriidae). Среща се у нас, където обитава предимно блата и езера. Гнездещо-
прелетен вид с природозащитен статус „застрашен”. Намира храната си - насекоми и 
ракообразни от пясъка или я лови в плитчините на водоемите. Гнездовите места във 
вътрешността на страната са подложени на промени и броят на двойките се мени всяка 
година. Гнездовата му популация наброява 200–250 двойки. Представителността на вида в 
ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на 
популацията му е 2 – 15 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна. 
Основните местобитания за размножаване на вида са влажните зони около Бургас (Атлас 
на гнездящите птици в България (изд. на БДЗП). В района на Варненско-Белославско 
езеро има регистрирани гнездящи двойки в района на ЗМ „Ятата” (до 7 дв.), както в 
западната част на ЗЗ в мочурлив участък на юг от ЖП гара Повеляново (до 20 дв.). Двете 
регистрирани гнездовища са отдаличени от разглежданото ИН.  Терена е изцяло зает от 
тръстика, урбанизиран, брега замърсен с отпадъци, няма подходящи участъци за 
изхранване и гнездене. Има вероятност да бъде забелязан вида като преминаващ. Предвид 
тези факти и липсата на наблюдения по време на орнитологичния мониторинг и при 
орнитологичните обходи в района, не би могло да се очаква значително отрицателно 
въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 
/Дейността не оказва въздействие/; 

 Саблеклюн (Recurvirostra avosetta) - това е прелетна птица от семейство 
Дъждосвирцови. В Червената книга на България видът фигурира като „застрашен”. В 
миналото е бил редовно гнездещ вид в Бургаските езера и инцидентно в блатото Алепу, по 
Дунавското крайбрежие и поречието на р. Искър. През последните години гнездовата 
популация е концентрирана в езерата около Бургас (основно Атанасовското езеро), с обща 
численост около 250–800 двойки. Рядко гнезди във вътрешността на страната. Зимува 
редовно в Атанасовското езеро, като при по-топли зими числеността му достига до 1500 
птици. Храни се с водни безгръбначни животни, дребни рибки и растителни остатъци. 
Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191 е с категория 
„В”, т.е. размера на популацията му е 2 – 15 %, спрямо представителността на 
популацията в цялата страна. Съгласно Атласа на гнездящите птици в България (изд. на 
БДЗП), във Варненско-Белославския комплекс има подходящ биотоп за хранене и 
размножаване на вида. Такива места има с гнездящи двойки в района на ЗМ „Ятата” (до 3 
дв.), както в западната част на ЗЗ в мочурлив участък на юг от ЖП гара Повеляново (до 14 
дв.). двете регистрирани гнездовища са отдаличени съответно на 12 и 20 км от 
разглежданото ИН.  Има вероятност да бъде забелязан вида като преминаващ. В района на 
Варненско-Белославско езеро има регистрирани гнездящи двойки в района на ЗМ „Ятата” 
(до 3 дв.), както и в западната част на ЗЗ, в мочурлив участък на юг от ЖП гара 
Повеляново (до 12 дв.). Двете регистрирани гнездовища са отдаличени от разглежданото 
ИН.  Терена е изцяло зает от тръстика, урбанизиран, брега замърсен с отпадъци, няма 
подходящи участъци за изхранване и гнездене. Има вероятност да бъде забелязан вида 
като преминаващ. Предвид тези факти и липсата на наблюдения по време на 
орнитологичния мониторинг и при орнитологичните обходи в района, не би могло да се 
очаква значително отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва въздействие/; 
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 Турилик (Burhinus oedicnemus).  Туриликът е птица от семейство Туриликови. 
Гнезди петнисто от Пиренейския полуостров и Англия на изток до Волжко-Уралското 
междуречие, на север до бреговете на Балтийско море, Средна Украйна. Зимува на 
Пиренейския и Арабския полуостров, в Северна и Средна Африка. Гнездещо-прелетен и 
преминаващ вид за България. У нас гнезди по Черноморието, най-много в Добруджа и по-
рядко във вътрешността на Южна България. Ежегодно в страната мътят 30-60 птици. 
Храни се с едри насекоми, охлюви, червеи, гущери, дребни гризачи. Природозащитен 
статус в Червената книга на България – „уязвим”. Представителността на вида в ЗЗ 
„Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на 
популацията му е между 0 – 2 %, спрямо представителността на популацията в цялата 
страна. В района на Варненско-Белославско езеро има вероятност да се наблюдават 
преминаващи екземпляри от вида по време на миграция.  Характерна особеност от 
биологията на вида е, че турилика рядко излита в полет, тъй като прекарва по-голямата 
част от времето си в търсене на храна, ходейки по земята. Когато се наложи да излети, 
турилика лети ниско над земята. Освен това турилика гнезди по открити степни или други 
каменисти райони – най-вече в Приморска Добруджа (Атлас на гнездящите птици в 
България - изд. на БДЗП). Терена е изцяло зает от тръстика, урбанизиран, брега замърсен с 
отпадъци, не предлага подходящи участъци за изхранване и гнездене. Предвид тези факти 
и липсата на наблюдения на вида при орнитологичните обходи и мониторинга в района и 
характера на терените, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие 
върху популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не 
оказва въздействие/;  

 Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus) - това е птица от семейство 
Дъждосвирцови (Charadriidae). В България видът е „критично застрашен”. Гнездещо-
прелетен и преминаващ вид за страната. В миналото се е размножавал само по 
Черноморското крайбрежие – езерата Атанасовско, Бургаско, Мандренско, Поморийско, 
Варненско, Шабленско и Дуранкулашко, блатото Алепу, както и по пясъчните ивици пред 
тях. В последните години гнездовата популация е намаляла 3–4 пъти и вече се оценява на 
60-80 двойки. По време на миграция се среща по всички водоеми и по по-големи плажове 
по Черноморското крайбрежие. Рядко единични птици остават да зимуват. Обитава 
плажове, пясъчни коси, острови и дюни, както и крайбрежни бракични или солени лагуни 
и места за солодобив. Представителността на вида в ЗЗ “Варненско-Белославско езеро” 
BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по време на 
миграция.  За вида е характерно, че гнезди по плитки водоеми и се изхранва по бреговата 
ивица. Терена зает от 30 % тръстика и сухолюбива растителност, по брега има постройки 
и много отпадъци, липсва обширна пясъчна ивица. Има вероятност да бъде забелязан вида 
като преминаващ. Предвид посочените факти при този вид, не би могло да се очаква 
значително отрицателно въздействие върху вида. Оценка на въздействието по 
десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва въздействие/; 

 Бойник (Philomachus pugnax) - това е вид водолюбива птица от семейство 
Бекасови, единствен от род Бойници. Среща се в България по време на миграция. 
Природозащитен статус – „незастрашен”. Гнездящ вид за Северна Европа и тайгата. 
Храни се с ларви на земни и водни насекоми, бръмбари и мухи, семена и водни растения. 
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Представителността на вида в зоната е с категория „С”, т.е. размера на популацията му е 
между 0 – 2 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна. В района на 
Варненско-Белославско езеро се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по време 
на миграция главно в открити и плитки брегови части на ЗЗ. Терена зает 30 % тръстика и 
сухолюбива растителност, частично урбанизиран, с обрасъл бряг замърсен с отпадъци, 
липсват затинени участъци, няма подходящи участъци за гнездене, хранене, нощувка и 
почивка. Има вероятност да бъде забелязан вида като преминаващ. Предвид тези факти, 
липсата на наблюдения на вида и неподходящия воден участък за обитаване, не би могло 
да се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва въздействие/; 

 Малък горски водобегач (Tringa glareola) - това е птица от семейство Бекасови 
(Scolopacidae). Среща се в България по време на миграция и зимуване с природозащитен 
статус - незастрашен. Храни се с ларви на земни и водни насекоми, бръмбари и мухи, 
семена и водни растения. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско 
езеро” BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на популацията му е 2 – 15 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по време на 
миграция, главно по плитките брегови части на ЗЗ. Има вероятност да бъде забелязан вида 
като преминаващ. Терена е изцяло зает от 30 % тръстика и сухолюбива растителност, с 
обрасъл бряг и замърсен с отпадъци, липсват затинени участъци, няма подходящи 
участъци за изхранване, гнездене, нощувка и почивка на мигриращи или скитащи птици. 
Има вероятност да бъде забелязан вида като преминаващ. Предвид тези факти, липсата на 
наблюдения на вида и неподходящия воден участък за обитаване, не би могло да се очаква 
значително отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по 
десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва въздействие; 

 Тънкоклюн листоног (Phalaropus lobatus) - това е птица от семейство Бекасови 
(Scolopacidae). Среща се в България по време на миграция и зимуване с природозащитен 
статус – „незастрашен”. Храни се с ларви на земни и водни насекоми, бръмбари и мухи, 
семена и водни растения. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско 
езеро” BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на популацията му е 2 – 15 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по време на 
миграция, главно по плитките брегови части на ЗЗ. Терена е изцяло зает от 30 % тръстика 
и сухолюбива растителност, със обрасъл бряг замърсен с отпадъци, липсват затинени 
участъци, няма подходящи участъци за изхранване, гнездене, нощувка и почивка на 
мигриращи или скитащи птици. Има вероятност да бъде забелязан вида като преминаващ. 
Предвид тези факти, липсата на наблюдения на вида и неподходящия воден участък за 
обитаване, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху 
популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не 
оказва въздействие; 

 Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus) - това е птица от семейство 
Чайкови. Среща се  основно в югоизточните части на Европа и централната част на 
Турция, както и у нас. През зимата мигрира към Средиземно море и бреговете на 
Атлантическия океан. Гнезди на колонии. Видът е включен в Червения списък на 
застрашените видове IUCN като „Незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ 
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„Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на 
популацията му е между 0 – 2 %, спрямо представителността на популацията в цялата 
страна. В района на Варненско-Белославско езеро има вероятност да се наблюдават 
преминаващи екземпляри от вида по време на миграция и зимуване.  Терена е изцяло зает 
от 30 % тръстика и сухолюбива растителност, с обрасъл бряг и замърсен с отпадъци и не 
предоставя условия за гнездене. Има вероятност да бъде забелязан вида като преминаващ. 
В района на ИП са регистрирани 6 инд. от вида, преминали през наблюдателната точка 
през зимния полеви сезон на 2016 - 17 г. над водната повърхност на езерото посока запад. 
Предвид посочените факти при този вид, не би могло да се очаква значително 
отрицателно въздействие върху вида в сухоземната част, с изключение на водната площ с 
фактора безпокойство, ограничено в малък период от време при миграция, но което не би 
повлияло негативно върху популацията на вида в зоната. Оценка на въздействието по 
десетобалната скала – 1 /Дейността има много слабо отрицателно въздействие/; 

 Малка чайка (Hydrocoloeus minutus) - това е птица от семейство Чайкови 
(Laridae). Размножава се във влажните зони на Северна Европа, обикновено на колонии в 
сладководни блата. Храни се с дребни частици по повърхността на водата и с летящи 
насекоми. По време на миграция и зимуване се среща и в България, природозащитен 
статус – „незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” 
BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има някаква вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по 
време на миграция и зимуване.  Терена е изцяло зает от 30 % тръстика и сухолюбива 
растителност, по брега има множество отпадъци и постройки, няма подходящи участъци 
за гнездене. Има вероятност да бъде забелязан вида като преминаващ. Предвид 
посочените факти при този вид, не би могло да се очаква значително отрицателно 
въздействие върху вида в сухоземната част, с изключение на водната площ с фактора 
безпокойство, ограничено в малък период  време при миграция , но което не би повлияло 
негативно върху популацията на вида в зоната. Оценка на въздействието по десетобалната 
скала – 1 /Дейността има много слабо отрицателно въздействие/; 

 Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) - това е птица от семейство 
Корморанови. Гнездещо-прелетен и зимуващ вид с изолирани гнездови находища по 
Дунавското и Черноморското крайбрежие. Обитава заливни островни гори в поречието на 
Дунав и Марица, големи тръстикови масиви в крайдунавски и крайморски езера. През 
периода 1995–2000 г. среднозимната численост е варирала от 7000 до 13 000 птици. 
Гнезди в смесени колонии заедно с големи корморани, чапли, блестящи ибиси и 
лопатарки на бели тополи, върби или сред тръстика. Снася 2-5 яйца, малките напускат 
гнездата през юли. Рибояден. Природозащитен статус – „застрашен”. Представителността 
на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, код BG0000191 е с категория „А”, т.е. 
размера на популацията му е 15 – 100 %, спрямо представителността на популацията в 
цялата страна, но към момента няма данни за гнездене на малкия корморан във 
Варненско-Белославско езеро. В периода 2002–2012 г., по Черноморското крайбрежие 
видът е регистриран да гнезди през отделни години (2010 и 2011) в ез. Вая (Бургаско 
езеро) и ЗМ „Пода”. Наблюдения на вида, но без данни за сигурно гнездене са 
регистрирани в рамките на Шабленска тузла, Дуранкулашко езеро и в околностите на гр. 
Приморско. За периода 2002–2009 г. липсват данни за сигурно гнездене по Черноморското 
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крайбрежие. (Плачийски, Д., Д. Демерджиев, Г. Попгеоргиев, Н. Петков, Ю. Корнилев 
(2014): План за действие за опазване на малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus) в 
България (2014–2023 г.). София, БДЗП-МОСВ: 98 с.). На територията на ЗЗ има 
регистрирана нощувка на малък корморан в ЗМ „Ятата” ( до 1500 бр.) през зимните 
месеци, но с повишаване на водното ниво все по- малко птици проявяват интрес и 
съответно в момента численостите са малки. Територията, в която ще се реализира ИП 
(обрасла с 30 % тръстика и сухолюбива растителност), е повлияна от намиращите и се от 
двете страни в близост промишлени зони. Терена е с малки размери, урбанизиран и не 
предлага подходящи места за обитаване гнездене, хранене, нощувка и почивка на 
мигриращи или скитащи птици от вида. В разглеждания терен напълно липсват обширни 
тръстикови масиви, плаващи острови от тръстика или друга растителност и прочие, които 
биха били подходящи за местообитания и гнездене на малкия корморан . Следователно 
терена на ИП не предоставя подходящ биотоп за гнездене на вида. В акваториалната си 
част ИП предоставя възможност за изхранване главно през зимните и пролетните месеци 
от годината. По време на зимния мониторинг са установени до 3 хранещи се индивида.  
Предвид посочените факти при този вид, би могло да се очаква само безпокойство по 
време на движение на плавателните средства, през останалото време не се очаква 
значително отрицателно въздействие върху вида, което не би повлияло негативно върху 
популацията на малкия корморан в зоната. Видът ще има възможност за обитаване на 
акваториалната част и няма да има отнемане на площ от ЗЗ от клас земно покритие 
„Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) ”. Оценка на въздействието 
по десетобалната скала – 1 / Дейността има много слабо отрицателно въздействие /; 

 Речна рибарка (Sterna hirundo) - това е птица от семейство Чайкови (Laridae). 
Среща се и в България с природозащитен статус – „застрашен”. Гнездещо-прелетен и 
преминаващ вид у нас. Гнезди в самостоятелни или в смесени колонии с малката белочела 
рибарка, кафявокрилия огърличник, саблеклюна, черноглавата и речната чайка. Гнездото 
е разположено в трапчинка на земята оформено с миди, водорасли и треви. Гнездовата 
популация в България е оценена на максимум 500–540 двойки. Обитава разнообразни 
сладководни, бракични и свръхсолени естествени и изкуствени влажни зони. Храни се с 
риба, скариди, насекоми. Представителността на вида в зоната е с категория „С”, т.е. 
размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо представителността на популацията в 
цялата страна. В района на Варненско-Белославско езеро има вероятност да се наблюдават 
преминаващи екземпляри от вида основно по време на миграция и зимуване.  Видът е 
регистриран по време на обследването на територията в акваториалната и част – хранещи 
се и преминаващи птици. Терена е изцяло зает от 30 % тръстика и сухолюбива 
растителност, по брега има множество отпадъци и постройки, няма подходящи участъци 
за изхранване и гнездене. Има вероятност да бъде забелязан вида като преминаващ. 
Предвид тези факти, липсата на наблюдения на вида и неподходящия воден участък за 
обитаване, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху 
популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 /Дейността има 
много слабо отрицателно въздействие/; 

 Малък сокол (Falco columbarius). Малкият сокол или още чучулигар, е 
сравнително дребна птица от семейство Соколови, срещаща се и в България. Размерите са 
му подобни на керкенеза, размаха на крилете достига около 60 см. Тялото му е 
сравнително тънко и елегантно. Прелетна птица, среща се в по-голямата част на Европа, 
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Мала Азия и някои части на Азия. В Европа гнезди на Скандинавския полуостров, в 
балтийските страни и Русия, на север от Москва. В Ирландия, Исландия и западните части 
на Великобритания води уседнал начин на живот, а в цялата останала част на Европа и 
Мала Азия може да бъде срещнат като зимуващ вид. Обитава тундра, полутундра и 
иглолистни гори, по време на зимните миграции може да се срещне и в друг тип области, 
но като цяло не силно залесени. На територията на България се среща главно по време на 
зимния период от годината и е обявен за защитен вид „незастрашен”. Представителността 
на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191 е с категория „D”, т.е. размера на 
популацията му е „незначителен”, спрямо представителността на популацията в цялата 
страна. В района на Варненско-Белославско езеро има някаква вероятност да се 
наблюдават преминаващи екземпляри от вида по време на миграция.  Територията, в 
която ще се реализира ИП, е  30 % тръстика и сухолюбива растителност, липсват дървета, 
урбанизирана и не предлага подходящи места за  хранене, нощувка и почивка на 
мигриращи или скитащи птици от вида малък сокол. Предвид тези факти и липсата на 
наблюдения на вида при орнитологичните наблюдения в района, не би могло да се очаква 
значително отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по 
десетобалната скала – 1 /Дейността има много слабо отрицателно въздействие/;  

 Земеродно рибарче (Alcedo atthis) – Вид от категория „SPEC 3 Изтощен” в Европа 
и в Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие. Тенденциите в 
числеността и разпространението в страната са стабилни, а размера на националната 
популация е 1000-2000 двойки. Разпространението  му  е  групово  и  линейно,  свързано  с  
речната  мрежа  и  други водоеми в равнинни и хълмисти (до средновисоки планински) 
райони. Най-добре е представен по поречията на р. Дунав (и прилежащите и реки), 
Марица, Арда и Струма, както и в Източни Родопи. Гнезди  в  дупки  по  отвесни  земни  
или  пясъчни  откоси. Обитава  и  подходящи  участъци  от  морското  крайбрежие. 
Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с 
категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има условия за гнездене на вида. Територията в която ще се реализира ИП (обрасла 
с 30 % тръстика и сухолюбива растителност) е частично урбанизирана и не предлага 
подходящи места за гнездене, хранене, нощувка и почивка на мигриращи или скитащи 
птици. Бреговата ивица на ИП е замърсена и една част застроена, неподходяща за 
изхранване и обитаване от вида.  В разглеждания терен напълно липсват, отвесни почвени 
брегове и прочие, които биха били подходящи за местообитания, още по-малко за 
гнездене на рибарчето. Следователно терена на ИП не предоставя подходящ биотоп за 
гнездене на вида. В акваториалната си част ИП предоставя възможност за изхранване 
главно през зимните и пролетните месеци от годината, когато се наблюдават 
представители на вида. Земеродно рибарче е регистрирано през зимата на 2016 – 2017 г. с 
численост от 1 птица. Предвид посочените факти при този вид, би могло да се очаква само 
безпокойство по време на движение на плавателните средства, през останалото време не 
се очаква значително отрицателно въздействие върху вида, което не би повлияло 
негативно върху популацията на малкия корморан в зоната. Оценка на въздействието по 
десетобалната скала – 1 /Дейността има много слабо отрицателно въздействие/; 

 Синявица (Coracias garrulus).  Синявицата е включена в Световния червен списък 
под категория „Полузастрашен” (NT). В страната видът се среща през гнездовия сезон и 
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по време на миграция. Гнездовата популация в Европа е оценена на 53000-110000 двойки, 
като за България е 2500-5500 двойки. Мигрира в края на август-началото на септември и в 
края на април- май. Разглеждания терен с акваториалната част към него не е подходящ за 
обитаване от вида, предвид характера че липсва дървета, скали и скални масиви, заета 
изцяло от трастика. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” 
BG0000191 е с категория „D”, т.е. размера на популацията му е „незначителен”, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. Предвид горното и липсата на 
наблюдения на вида при орнитологичните обходи, не би могло да се очаква значително 
отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по 
десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва въздействие/; 

 Горска чучулига (Lullula arborea) - Видът е включен в Приложения 2 и 3 на ЗБР, с 
категория на застрашеност SPEC 2 Изтощен” в Европа. Размерът на националната 
популация е 40000-80000 двойки, като разпространението и числеността на вида в 
страната са стабилни. Среща  се  почти  повсеместно (с  неравномерна  численост)  в  
хълмисти, нископланински  и  низинни  райони  с  разредени  гори  и  храсталаци,  без  
обширните масиви от обработваеми ниви, в Дунавската равнина, Тракийската низина. 
Обитава горски  поляни  и  открити  територии  в  близост  до  гори.  Среща  се  и  в  по-
малки ливади, поляни, пасища и просеки сред обширни горски масиви. Предвид характера 
на терена (обрасъл с 30 % тръстика и сухолюбива растителност) отсъствие на подходящ 
биотоп, ИН не предлага подходящи местообитания за обитаване и размножаване на 
горската чучулига. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” 
BG0000191 е с категория „D”, т.е. размера на популацията му е „незначителен”, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. Предвид тези факти, не би могло да 
се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията на вида в зоната. 
Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва въздействие/; 

 Полска бъбрица (Anthus campestris) - Според  данни  от „Атлас  на  гнездящите  
птици в България” (БДЗП, Природозащитна поредица/Книга 10) размерът на популацията 
на вида в страната е рамките на 1200-3500 двойки. Видът е оценен като „SPEC 3 
Намаляващ” в  Европа. Тенденциите в разпространението и числеността на вида са 
стабилни. Видът  гнезди по сухи припечени песъчливи и каменисти терени и пасища с 
рядка тревиста растителност. Характерните му местообитания са: 34 „Степи и 
сухолюбиви тревни съобщества  по  варовити  терени”, 35  „Тревни  съобщества по сухи 
силикатни терени”, по обрасли с тревна растителност” 16 „Крайбрежни (морски) плажове 
и пясъчни дюни”, по-рядко по 15 „Засолени терени с халофитна растителност”. Среща се 
и около неголеми обработвани по традиционен начин земеделски площи, 81 „Подобрени 
тревни площи (многогодишни тревни култури)” или 87 „Пустеещи земи”. Допълнителен 
натиск върху вида през последните години се нанася от разораването на поляните и 
пасищата по редица Европейски програми и проекти, с което се унищожават и без това 
малките по площ местообитания на този вид. Предвид характера на терена и отсъствие на 
подходящ биотоп, ИП не предлага подходящи местообитания за обитаване и 
размножаване на полската бъбрица. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-
Белославско езеро” BG0000191 е с категория „D”, т.е. размера на популацията му е 
„незначителен”, спрямо представителността на популацията в цялата страна. Предвид тези 
факти, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията 
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му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва 
въздействие/; 

 Червеногуша мухоловка (Ficedula parva) - това е птица от семейство 
Мухоловкови (Muscicapidae). Среща се и в България с природозащитен статус „уязвим”. 
Гнездещо-прелетнен и преминаващ вид. Обитава главно стари букови гори с естествена 
структура и 600–1550 m н. в. В Странджа гнезди във вековна гора от благун. Общата 
численост в страната е 700–1000 двойки при средна плътност 1 двойка/50–100 ha; в 
Централна Стара планина има 400–500 двойки. Храни се с насекоми. Улавя плячката в 
кратък кръгов полет. Наблюдавана е да търси храна и по земята. Предвид характера на 
терена и отсъсъвие на подходящ биотоп, ИП не предлага подходящи местообитания за 
обитаване и размножаване на червеногушата мухоловка. Представителността на вида в ЗЗ 
„Варненско-Белославско езеро” BG0000191 е с категория „D”, т.е. размера на популацията 
му е „незначителен”, спрямо представителността на популацията в цялата страна. 
Територията, в която ще се реализира ИП, е 30 % тръстика и сухолюбива растителност, 
липсват дървета, урбанизирана е и не предлага подходящи места за  обитаване на вида. 
Предвид тези факти, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху 
популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не 
оказва въздействие/; 

 Беловратата мухоловка (Ficedula albicollis) е птица от семейство Мухоловкови . 
Гнездещо-прелетен и преминаващ вид у нас, с природозащитен статус – „критично 
застрашен”. По време на сезонните миграции се среща в различни части на страната със 
значителна численост. По-често се наблюдава по време на пролетните миграции. България 
попада в южната периферия на гнездовия ареал на вида в Югоизточна Европа и най-
вероятно поради това числеността му през различните години варира. Гнездовата му 
численост едва ли надвишава 20–30 гнездови двойки. Тенденцията на числеността на вида 
е към намаляване. Обитава широколистни гори в планините и в ниските части на страната, 
вероятно и на по-големи надморски височини, големи градски паркове. Храни се с дребни 
насекоми. Ловува както над, така и под склопа на дървостоя. Представителността на вида 
в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на 
популацията му е между 0 – 2 %, спрямо представителността на популацията в цялата 
страна. Територията, в която ще се реализира ИП, е 30 % тръстика и сухолюбива 
растителност, липсват дървета, урбанизирана е и не предлага подходящи места за  
обитаване на вида.  С оглед характера на терена и отсъсъвие на подходящ биотоп, ИП не 
предлага подходящи местообитания за обитаване и размножаване на беловратата 
мухоловка. Предвид тези факти, не би могло да се очаква значително отрицателно 
въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 
/Дейността не оказва въздействие/; 

 Червеногърба сврачка (Lanius collurio). Обитава открити места с храсти и редки 
групи дървета. Гнезди ниско по храстите и дърветата. Видът е широко разпространен и 
многочислен не само в района, но и в цялата страна. Територията, предмет на настоящия 
ДОСВ, предлага условие за обитаване от вида, което се потвърждава и от констатираните 
птици по време на проучванията. Среща се основно по крайпътните храстови 
местообитания, полезащитни пояси и границите на обработваемите площи. 
Червеногърбата сврачка e птицa, свързани предимно с дървесно-храстовия растителен 
комплекс в съседство с открити площи, където се храни. По време на орнитологичните 
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проучвания не са наблюдавани гнездящи двойка в района на ИП. Представителността на 
вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191 е с категория „D”, т.е. размера на 
популацията му е „незначителен”, спрямо представителността на популацията в цялата 
страна. Предвид характера на терена и отсъсъвие на подходящ биотоп, липсват дървета и 
храсти, ИП не предлага подходящи местообитания за обитаване и размножаване. 
Отчитайки тези факти, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие 
върху популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не 
оказва въздействие/; 

 Черночела сврачка (Lanius minor) - Видът е категория на застрашеност „SPEC 2 
Намаляващ” в Европа. Приоритетен за опазване, застрашен от изчезване вид (ЗБР, Прил. 
2), защитен на територията на цялатастрана (ЗБР, Прил. 3).  Размерът на популацията в 
страната е 5000-15000 двойки, със стабилни тенденции в разпространението и числеността 
(слабо  нарастваща). Видът е посевместно разпространен в по-ниските и безлесни райони  
на  цялата  страна, с неравномерна, сравнително ниска численост. Гнезди и обитава 
открити пространства и пасища (34 „Степни и сухолюбиви тревни съобщества по 
варовити терени” и 35 „Тревни съобщества  по  сухи  силикатни  терени”) с разпръснати  
редки  дървета  и  храсти (31 „Храсталаци на местата с умерен климат”, 32 „Сухолюбиви 
храсталаци”) или неголеми изкуствени насаждения сред тях; окрайнини на 41 
„Широколистни листопадни гори”, в 83 „Овощни градини, дървесни и храстови 
плантации” (особено изоставени лозя), ивици дървета край реки и полезащитни пояси 84 
„Ивици дървета, храсти и мозайки от тях”. Обитава и 82 „Посеви и други (едногодишни) 
тревни култури”,  81  „Подобрени тревни площи (многогодишни тревни  култури)”,  87 
„Пустеещи  земи”,  около  86 „Градове,  села  и индустриални зони”. Представителността 
на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на 
популацията му е между 0 – 2 %, спрямо представителността на популацията в цялата 
страна, което го прави на практика „незначителен”. Предвид характера на терена и 
отсъсъвие на подходящ биотоп, липсват дървета и храсти, ИП не предлага подходящи 
местообитания за обитаване и размножаване. Отчитайки тези факти, не би могло да се 
очаква значително отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва въздействие/; 

 Червеногуша гъска (Branta ruficollis).  Червеногушата гъска е средно голяма 
птица от семейство Патицови (Anatidae), разред Гъскоподобни (Anseriformes). Тежи 
между 1,0 и 1,5 кг. Дължина на тялото 55 см, размах на крилете около 122 см. Няма 
изразен полов диморфизъм. Разпространена е в северните части на Европа и Азия, среща 
се и в България през зимата. Обитава тундрата и лесотундрата. Храни се със смесена, но 
най-често предимно растителна храна. Моногамна птица. Гнезди на земята на малки 
колонии от 4-5 гнезда. Снася 4-6 яйца, които мъти само женската. Малките се излюпват 
достатъчно развити за да могат да се придвижват и хранят самостоятелно. Годишно 
отглежда едно люпило. Световно застрашен от изчезване и защитен вид. 
Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с 
категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В България видът е зимуващ и 
преминаващ. Среща се предимно в североизточната част на страната, включвайки 
езерата Дуранкулак и Шабла. Единични наблюдения на вида са отчетени и във 
вътрешността на страната. (по данни на БДЗП – http://bspb.org/bg/index.html). Тенденцията 
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на популацията е нестабилна и флуктуираща. Основен проблем е убиването на вида от 
бракониери и ловци, поради смесването в ятата с голямата белочела гъска, която е ловен 
обект. Заплахите са незаконен отстрел, екстремни климатични условия, използване на 
непозволени средства за лов, човешко безпокойство, промени в местообитанията. 
Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191 е с категория 
„С”, т.е. размера на популацията му е 0 - 2 %, спрямо представителността на популацията 
в цялата страна, но ИП е достaтъчно отдалечено (около 100 км) от основните зимовища на 
червеногушата гъска у нас – Шабленско и Дуранкулашко езеро. В района на Варненско-
Белославско езеро има вероятност да се наблюдават единични екземпляри от вида през 
зимата, но по време на мониторинга няма регистрирани птици от вида. Територията, в 
която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е частично 
урбанизирана, липсват земеделски площи и не предлага подходящи места за гнездене, 
хранене, нощувка и почивка на мигриращи или скитащи птици. Предвид тези факти и 
липсата на наблюдения на вида при орнитологичните обходи в района, не би могло да се 
очаква значително отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва въздействие/; 

 Ръждив ангъч (Tadorna ferruginea). Наричан е още червен килифар, е сравнително 
едра птица от семейство Патицови (Anatidae), разред Гъскоподобни (Anseriformes). 
Гнездещо-прелетен и преминаващ, по изключение зимуващ вид. В миналото е имал по-
широко разпространение, но днес е „критично застрашен” у нас. Почти изчезнал като 
гнездяща птица в повечето места. Среща се главно в малки водоеми във вътрешността на 
Добруджа и по Черноморието. Около половината от гнездящите двойки обитават 
откритите терени на Североизточна България, като най-голяма плътност на гнездови 
находища има около гр. Главиница, Силистренска област. Гнезди и в района около Бургас 
както и прилежащите до Карнобат и Айтос микроязовири. Сегашната численост на вида 
възлиза на 15–20 гнездящи двойки. Обитава езера, рибарници и язовири с открита водна 
площ в открити степни и селскостопански площи. Храни се с насекоми, мърша, семена, 
понякога по полето далеч от водата. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-
Белославско езеро” BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 
0 – 2 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна. В района на 
Варненско-Белославско езеро има вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри 
от вида по време на прелет, по-рядко при зимуване. Видът гнезди и най- често се 
наблюдава в ЗМ „Ятата”, отстояща на около 2 км източно. Територията в която ще се 
реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не 
предлага подходящи места, с постоянно присъствие на човека, което води до фактора 
безпокойство и вероятноста да се наблюдават прици от вида е като преминаващи. 
Предвид тези факти и липсата на наблюдения на вида при орнитологичните обходи в 
района, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията 
му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва 
въздействие/; 

 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus). Белоопашатия мишелов е средно голяма 
дневна граблива птица от семейство Ястребови (Accipitridae). Среща се в Европа 
(включително България), Азия и Африка. Обитава тундра и степи. Прелетна птица, 
гнездяща в България. Природозащитен статус – включен в Червения списък на световно 
застрашените видове (IUCN Red List) - Незастрашен (Least Concern LC). На територията 



 73

на България е защитен от закона вид. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-
Белославско езеро” BG0000191 е с категория „D”, т.е. размера на популацията му е 
„незначителен”, спрямо представителността на популацията в цялата страна. В района на 
Варненско-Белославско езеро има някаква вероятност да се наблюдават преминаващи 
екземпляри от вида по време на миграция.  В района на ИП са регистрирани 2 инд. от 
вида, преминали през наблюдателната точка през пролетния сезон на 2016 г. и 3 бр. през 
есенния полеви сезон на 2016 г., регистрирани на голяма висорина над 400 м. 
Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е 
частично урбанизирана, липсват дървета и открити площи, не предлага подходящи места 
за обитаване гнездене, хранене, нощувка и почивка на мигриращи или скитащи птици от 
вида белоопашат мишелов. Предвид тези факти и липсата на подходящи условия за 
обитаване, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху 
популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не 
оказва въздействие/;  

 Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopus syriacus)  - това е птица от сем. 
Кълвачови. Обитава и гнезди в стари  широколистни листопадни (особено дъбови) и 
влажни  гори  и  храсталаци,  включително по-широки и  добре  залесени  речни долини, 
както и в стари  овощни градини, дървесни и храстови плантации, особено ако има 
хралупести дървета. Теренът на ИП не предлага подходящи местообитания за 
обитаване, изхранване и размножаване на сирийския пъстър кълвач, изцяло е зает от 
тръстика, липсват дървета и дървестна растителност. Представителността на вида в ЗЗ 
„Варненско-Белославско езеро” BG0000191 е с категория „D”, т.е. размера на популацията 
му е „незначителен”, спрямо представителността на популацията в цялата страна. Предвид 
тези факти, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху 
популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не 
оказва въздествие/; 

 Гривестата рибарка (Thalasseus sandvicensis) е птица от семейство Чайкови. 
Гнездещо-прелетен и преминаващ вид у нас с природозащитен статус - застрашен. През 
последните години общата численост в страната е около 680 гнездещи двойки. Обитава 
солени крайбрежни езера с пясъчни коси. Гнезди в смесени колонии (с речната и 
дебелоклюната рибарка, малката черноглава чайка и саблеклюна) на изкуствени острови 
или по диги и валове, изпозвани в солодобива. Храни се с дребни, плуващи близо до 
повърхността риби, улавяни с пикиране от 5–10 m височина. Представителността на вида 
в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, код BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на 
популацията му е 2 – 15 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна. В 
района на Варненско-Белославско езеро има вероятност да се наблюдават преминаващи 
екземпляри от вида по време на прелет.  Територията обаче, в която ще се реализира ИП 
(30 % тръстика и сухолюбива растителност), е урбанизирана и не предлага подходящи 
места за обитаване,  вероятноста да се наблюдават прици от вида е като преминаващи над 
водната площ на езерото. Предвид тези факти и липсата на наблюдения на вида при 
орнитологичния мониторинг  в района, не би могло да се очаква значително отрицателно 
въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 
/Дейността не оказва въздействие/; 

 Малка бяла чапла (Egretta garzeta). Малката бяла чапла е птица от семейство 
Чаплови (Ardeidae). Обитава блата, езера, микроязовири, канали на напоителни системи, 
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оризища, рибарници, както и равнинни гори, понякога отдалечени от влажни зони. 
Мигрира на малки ята. Гнездещо-прелетнен, преминаващ и по изключение зимуващ вид. 
Природозащитен статус у нас – „уязвим”. Обитава сладководни езера и блата, заливни и 
дъбови гори, язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства. По време на 
миграции и през зимата се среща и в крайбрежни бракични водоеми, язовири, канали за 
напояване. Гнезди винаги в смесени колонии от чапли, блестящи ибиси, лопатарки и 
малки корморани. Гнездата са разположени в тръстика или по върби и тополи. 
Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с 
категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по време на 
миграция. В района на ИП са регистрирани 3 инд. от вида, преминали през 
наблюдателната точка през пролетния сезон на 2016 г. и 22 бр. през есенния полеви сезон 
на 2016 г., регистрирани на висорина над 100 м. Територията обаче, в която ще се 
реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не 
предлага подходящи места за гнездене, но би могла да предостави възможност за нощувка 
и почивка на мигриращи или скитащи птици. В процентно отношение, това е отнемане на 
0,05 % от общата площ на зоната, на възможни терени за обитаване от вида. 
Акваториалната част е с голяма дълбочина, която не предоставя възможност за 
изхранване. Предвид тези факти не би могло да се очаква значително отрицателно 
въздействие върху популацията на вида. Оценка на въздействието по десетобалната скала 
– 1 /Дейността има много слабо отрицателно въздействие/. 

 Тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala) - това е зимуващ и мигриращ вид 
от семейство Патицови (Anatidae), главно по Черноморското крайбрежие. 
Природозащитен статус – „застрашен”. Обитава обширни сладководни водоеми, 
крайбрежни бракични и солени лагуни, морски заливи, лимани, изкуствени водоеми. 
Храни се с ларви на хирономиди, водни безгръбначни и семена на водни растения. Според 
Плачийски, Д., П. Янков, Ю. Корнилев, Б. Иванов (2014): План за действие за опазване на 
тръноопашатата потапница (Oxyura leucocephala) в България (2014–2023 г.). София, 
БДЗП-МОСВ: 80 с., влажните зони около Бургас се явяват като единен комплекс от 
критично значение за тръноопашатата потапница. Анализът на наличната информация за 
годините 2003–2011 г. сочи критичната значимост на комплекса езера около Бургас за 
вида. От всички 50 наблюдения 47 са направени в посочения по-горе комплекс, едно 
наблюдение се отнася за Варненско-Белославския езерен комплекс, едно – за района на 
Дуранкулашко езеро и едно – за района на влажна зона до с. Тръстиково (област Варна). 
Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с 
категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. Тревожна е тенденцията за малкия 
брой наблюдения на вида във влажните зони по Северното Черноморие. Във Варненско-
Белославско езеро не са установени международно (световно) значими струпвания на 
вида. (Костадинова и Граматиков - 2007). Същевременно територията, в чиито обхват ще 
се реализира ИП, е  частично урбанизирана и компрометирана от човека по отношение на 
биологичното разнообразие. В разглеждания терен е обрасъл с 30 % тръстика и 
сухолюбива растителност, но напълно липсват тръстикови масиви с открити водни площи 
между тях, плаващи острови от тръстика или друга растителност, подходящо открити 
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терени покрай водата и прочие, които биха били подходящи за местообитания на 
тръноопашатата потапница. Следователно терена на ИП не предоставя подходящ биотоп 
на вида.  Предвид посочените факти при този вид, не би могло да се очаква значително 
отрицателно въздействие върху вида в сухоземната част, с изключение на водната площ с 
фактора безпокойство, ограничено в малък период  време при миграция, но което не би 
повлияло негативно върху популацията на тръноопашатата потапница в зоната. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 1 /Дейността има много слабо отрицателно 
въздействие/; 

 Белоока потапница (Aythya nyroca) - това е сравнително дребен представител на 
семейство Патицови (Anatidae), разред Гъскоподобни (Anseriformes). Гнездещо-прелетнен, 
преминаващ и отчасти зимуващ вид у нас с природозащитен статус „уязвим”. Обитава 
предимно по-плитки рибарници, блата и микроязовири с мозаечно разположена 
растителност или големи тръстикови масиви с малки водни огледала и канали, с полегати 
брегове и тинести плитчини и хидрофитна растителност. През зимата обитава езера, 
язовири и малки морски заливи по Черноморското крайбрежие. Мъти в блатна 
растителност или на брега, непосредствено до водата. Храни се основно с растителноядна 
храна, водни безгръбначни, ларви на насекоми. Според Чешмеджиев, С., Н. Петков (съст). 
(2014): План за действие за опазване на белооката потапница (Aythya nyroca) в България 
(2014–2023 г.). София, БДЗП: 61 с., в миналото белооката потапница е описвана като един 
от най-многобройните видове от семейство Патицови (Anatidae) и едва през 1994 г. е 
включена в списъка на световно застрашените видове (Collar et al. 1994). От първите 
десетилетия на ХХ в. местообитанията на вида са подложени на системно унищожение 
поради пресушаване на влажните зони и превръщането им в обработваеми земи, а по-
късно – и поради замърсяване на водите. Видът е бил ловен обект и ежегодно част от 
птиците са били отстрелвани. Това са основните причини за намаляването му както в 
световен мащаб, така и у нас. В България белооката потапница е гнездящ, мигриращ и 
рядко зимуващ вид. Белооката потапница се среща много рядко през зимните месеци в 
нашата страна. При меки зими единични птици или малки ята са установени в общо 11 
влажни зони, главно по Черноморското крайбрежие и по р. Дунав, по-рядко в Софийското 
поле (Нанкинов и кол. 1997). Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско 
езеро” BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, 
спрямо представителността на популацията в цялата страна. Варненско-Белославското 
езеро се явява едно от гнездовите местообитания на вида. Но територията, в чиито обхват 
ще се реализира ИП, е частично урбанизирана и компрометирана от човека по отношение 
на биологичното разнообразие. В разглеждания терен е обрасъл с 30 % тръстика и 
сухолюбива растителност, но напълно липсват тръстикови масиви с открити водни площи 
между тях, плаващи острови от тръстика или друга растителност, подходящо открити 
терени покрай водата и прочие, които биха били подходящи за местообитания и гнездене 
на белооката потапница. Акваториалната част на ИН би могла да предостави възможност 
за кратко обитаване, но постояно преминават плавателни средства, които ще оказват 
фактора безпокойство. Следователно терена на ИП не предоставя подходящ биотоп на 
вида. Предвид тези факти, се очаква минимално отрицателно въздействие върху 
изхранващите се птици, без да се промени популацията на вида в зоната. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 1 /Дейността има много слабо отрицателно 
въздействие/; 
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 Малък нирец (Mergellus albellus) - това е сравнително дребна птица от семейство 
Патицови (Anatidae), разред Гъскоподобни (Anseriformes). Гнезди в северните части на 
Скандинавкия полуостров и Азия. Зимува в останалата част на Европа включително и в 
България. В България е представен с не много голяма численост – основно край езерата по 
Дунавското и Черноморското крайбрежие. Храни се предимно с животинска храна, 
дребни безгръбначни, риби до 6 cm дължина, водни насекоми. Обикновено търси храна в 
плитки води, денем. По време на хранене се гмурка до около 30 м дълбочина и прекарва 
под водата средно 15 секунди, рядко половин минута. Прави гнездото си в хралупи на 
дървета. Защитен вид на територията на България, с природозащитен статус – 
„незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” 
BG0000191, е с категория „А”, т.е. размера на популацията му е 15 – 100 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро се наблюдават екземпляри от вида по време на прелет и зимуване. Акваториалната 
част на ИН би могла да предостави възможност за обитаване на вида с цел изхранване 
главно през зимните месеци на годината през, които видът е резистриран с 3 индивида. 
Територията обаче, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива 
растителност), е частично урбанизирана, не предлага подходящи места за гнездене на 
вида. Предвид тези факти се очаква отрицателно въздействие да се отрази основно през 
зимните месеци с фактора безпокойство, без да се промени популацията на вида в зоната. 
Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 /Дейността има много слабо 
отрицателно въздействие/; 

 Осояд (Pernis apivorus) - това е птица от семейство Ястребови (Accipitridae). 
Гнездещо-прелетен, широко разпространен у нас в миналото вид, с природозащитен 
статус – „уязвим”. Специализирана насекомоядна птица - храни се основно с оси, 
стършели и др. насекоми и ларвите им, както и с дребни птици, влечуги и гризачи. 
Предпочита високостъблени широколистни гори, но гнезди и в смесени и иглолистни гори 
до 1600–1700 m н. в., в близост до открити пространства. Многоброен по време на 
миграция по Черноморското крайбрежие, особено в края на август и началото на 
септември. Според „Атлас н  гнездящите птици в България” видът е „Уязвим” на 
национално ниво, включен в Приложения 2 и 3 на ЗБР. Размерът на националната 
популация е 450-550 двойки, с нарастващо разпространение и численост. Разпръсната 
разпространение  из  цялата  страна (с  ниска  численост),  по-гъсто  в  Източни  Родопи, 
Източна  Стара  планина,  Странджа,  Суходолията  в  Добруджа,  по  поречието  на  
р.Струма и др. Гнезди в местообитания 4 Гори (основно в 41 Широколистни листопадни 
гори и 43 Смесени гори, а в по високите части на планините и в 42 Иглолистни гори). 
Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191 е с категория 
„D”, т.е. размера на популацията му е „незначителен”, спрямо представителността на 
популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско езеро има вероятност да 
се наблюдават по-големи ята от вида по време на миграция, но на голяма височина, 
безопасна за вида от дейностите провеждани на територията на ИП. В района на ИП са 
регистрирани 136 инд. от вида, преминали през наблюдателната точка през пролетния 
сезон на 2016 г. и 369 бр. през есенния полеви сезон на 2015 г., регистрирани на голяма 
висорина над 600 м. Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и 
сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи места за 
обитаване гнездене, хранене, нощувка и почивка на мигриращи или скитащи птици от 
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вида. Предвид тези факти и липсата на подходящи условия за обитаване, не би могло да се 
очаква значително отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва въздействие/;  

 Червеногуш гмуркач (Gavia stellata) - това е вид птица от семейство Гмуркачови 
(Gaviidae). Гнезди на север в тундрата и тайгата, у нас се среща основно при зимуване по 
черноморското крайбрежие, рядко по големи вътрешни водоеми. Природозащитен статус 
– „незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” 
BG0000191, е с категория „А”, т.е. размера на популацията му е 15 – 100 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по време на 
прелет и зимуване.  Територията обаче, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и 
сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи места за 
хранене, нощувка и почивка на мигриращи или скитащи птици. Водната част на ИП би 
могла да предостави възможност за кратко обитаване през зимните месеци, но постояно 
преминават плавателни средства, които ще оказват фактора безпокойство към вида. 
Предвид тези факти се очаква отрицателно въздействие да се отрази основно през зимните 
месеци, без да се промени популацията на вида в зоната. Оценка на въздействието по 
десетобалната скала – 1 /Дейността има много слабо отрицателно въздействие/; 

 Черногуш гмуркач (Gavia arctica) - това е птица от семейство Гмуркачови 
(Gaviidae). Среща се и в България по време на зимуване. Гнезди на север в тундрата и 
тайгата, у нас се среща основно по черноморското крайбрежие, рядко по големи вътрешни 
водоеми. Природозащитен статус – „незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ 
„Варненско-Белославско езеро”, код BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на 
популацията му е 2 – 15 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна. В 
района на Варненско-Белославско езеро има вероятност да се наблюдават преминаващи 
екземпляри от вида по време на прелет и зимуване.  Територията обаче, в която ще се 
реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не 
предлага подходящи места за хранене, нощувка и почивка на мигриращи или скитащи 
птици. Водната част на ИП би могла да предостави възможност за кратко обитаване през 
зимните месеци, но постояно преминават плавателни средства, които ще оказват фактора 
безпокойство към вида. Предвид тези факти се очаква отрицателно въздействие да се 
отрази основно през зимните месеци, без да се промени популацията на вида в зоната. 
Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 /Дейността има много слабо 
отрицателно въздействие/; 

 Ушат гмурец (Podiceps auritus) - това е птица от семейство Гмурецови 
(Podicipedidae). Среща се и в България по време на зимуване. Гнезди на север в тундрата и 
тайгата, у нас се среща основно по черноморското крайбрежие и по прилежащите 
водоеми. Природозащитен статус – „незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ 
„Варненско-Белославско езеро” BG0000191 е с категория „D”, т.е. размера на популацията 
му е „незначителен”, спрямо представителността на популацията в цялата страна. В 
района на Варненско-Белославско езеро има вероятност да се наблюдават преминаващи 
екземпляри от вида по време на прелет и зимуване.  Територията обаче, в която ще се 
реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не 
предлага подходящи места за хранене, нощувка и почивка на мигриращи или скитащи 
птици. Водната част на ИП би могла да предостави възможност за кратко обитаване през 
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зимните месеци, но постояно преминават плавателни средства, които ще оказват фактора 
безпокойство към вида. Предвид тези факти се очаква отрицателно въздействие да се 
отрази основно през зимните месеци, без да се промени популацията на вида в зоната. 
Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 /Дейността има много слабо 
отрицателно въздействие/; 

 Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus). Розовия пеликан е едра водоплаваща 
птица, срещаща се и в България. Размаха на крилата му достига 2,70 м. Розовият пеликан 
се среща в Мала Азия, Африка и Европа. У нас се смята за изключително рядък, включен 
в „Червената книга”, като изчезнал вид. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-
Белославско езеро” BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 
0 – 2 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна. В района на 
Варненско-Белославско езеро има вероятност да се наблюдават ята от вида по време на 
миграция.  В района на ИП са регистрирани 121 инд. от вида, преминали през 
наблюдателната точка през пролетния сезон на 2016 г. и 301 бр. през есенния полеви сезон 
на 2015 г. Територията, в която ще се реализира ИП (тръстиков масив), е силно 
урбанизирана и не предлага подходящи места за обитаване гнездене, хранене, нощувка и 
почивка на мигриращи или скитащи птици от вида. В района на ИП са регистрирани 301 
инд. от вида, преминали през наблюдателната точка през пролетния сезон на 2016 г. и 341 
бр. през есенния полеви сезон на 2016 г., регистрирани на голяма висорина над 500 м. 
Терена е изцяло зает от тръстика без наличие на водни огледала, и е малък по размери. 
Единствено по време на почивка през миграцията, прилежащата акватория би 
предоставила възможност за обитаване, но там преминават плавателни средства, които ще 
окажат фактора безпокойство. Предвид тези факти се очаква отрицателно въздействие да 
се отрази основно през зимните месеци, без да се промени популацията на вида в зоната. 
Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 /Дейността има много слабо 
отрицателно въздействие/;  

 Къдроглав пеликан (Pelecanis crispus). Къдроглавият пеликан е вид от Световния 
червен списък на Световния съвет за защита на природата (IUCN), включен в категория 
„Уязвим” (VU). Европейската му гнездова популация е оценена на 1600 – 2000 двойки, а 
тази в България е от 49 – 128 двойки, гнездящи единствено в резерват „Сребърна”. 
Мигриращата популация в България представлява 37 % от европейската прелетна 
популация на вида (Костадинова, 2007). Характерно за миграцията на вида е, че започва 
по-късно от тази на розовия пеликан и е най-интезивна през късната есен (ноември – 
декември). Основната предпоставка при избора на места за зимуване на къдроглавия 
пеликан е свързана с наличието на незамръзващи стоящи водоеми с богати рибни ресурси 
и спокойни места за нощуване. Последните трябва да представляват суша сред големи 
акватории, които да предпазват птиците от безпокойство на хора, диви свине, хищници и 
пр. Отрицателни въздействия в местата за зимуване и концентрации по време на миграция 
на вида, обобщени от Crivelli et al. (1988) са антропогенен натиск, сблъсъци в жици и 
стълбове за високо напрежение, омазутяване на отделни индивиди, отстрелване и др. Не 
по-малко влияние оказват и влошеното качество на водите, промените във водния режим, 
косенето и унищожаването на тръстиката. (Мичев, Т., Н. Камбурова (съст.). 2012. План за 
действие за опазване на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) в България 2013-2022 г. 
София, МОСВ). Варненско-Белославско езеро поради известна соленост на водите не 
замръзва дори и през студени зими. По тази причина езерното огледало би могло да 
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привлече къдроглавия пеликан по време на миграция и зимуване. Но територията, в чиито 
обхват ще се реализира ИП, е промишлена зона от десетилетия - урбанизирана и напълно 
компрометирана от човека по отношение на биологичното разнообразие. Разглеждания 
терен е обрасъл с тръстика, но напълно липсват тръстикови масиви, плаващи острови от 
тръстика или друга растителност и прочие, които биха били подходящи за местообитания 
и гнездене на къдроглавия пеликан. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-
Белославско езеро” BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 
0 – 2 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна. В района на ИП няма 
регистрирани  инд. от вида, преминали през двата полеви сезона. Единствено по време на 
миграция по време на почивка  прилежащата акватория би предоставила възможност за 
обитаване, но там преминават плавателни средства който ще повлият на фактора 
безпокойство. Предвид тези факти и липсата на подходящи условия за обитаване, не би 
могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 1 /Дейността има много слабо отрицателно 
въздействие/;  

 Голям воден бик (Botaurus stellaris) - това е птица от семейство Чаплови. 
Палеарктичен вид, среща  се у нас постоянно и по време на зимуване в България. 
Природозащитен статус – „застрашен”. В България големият воден бик е гнездящ, 
прелетен, преминаващ и зимуващ вид. По-голямата част от гнездящата популация  през 
зимата мигрира и напуска гнездилищата си. Зимуващи птици са установени в 
Алдомировското блато, езерата Вая, Мандренско, Шабленско и Дуранкулашко, Варненско 
езеро и др. Над територията на цялата страна преминава интензивен миграционен поток 
на големи водни бикове, част от които остават да зимуват в страната, главно в зоните с 
преходно-средиземноморски климат и в крайморските райони, но също така и в равнините 
с умерен климат. Големият воден бик гнезди из влажните зони в равнините и високите 
полета из цялата страна. При картирането на гнездещата орнитофауна в страната е 
установен в 29 гнездови находища. Храни се с жаби, мишевидни гризачи, прави раци, 
риби и др. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191 е 
с категория „D”, т.е. размера на популацията му е „незначителен”, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. Защитената зона се явява едно от 
гнездовите местообитания на вида, но територията, в чиито обхват ще се реализира ИП, е 
разположена в близост до промишлена зона от десетилетия - урбанизирана и напълно 
компрометирана от човека по отношение на биологичното разнообразие. Територията, в 
която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е повлияна от 
намиращите и се от двете страни в близост промишлени зони. Разглеждания терен е с 
малки размери, частично  урбанизиран и напълно липсват обширни тръстикови масиви, 
плаващи острови от тръстика или друга растителност и прочие, които биха били 
подходящи за местообитания и гнездене на големия воден бик, но би  предложил 
подходящи места за обитаване при нощувка и почивка на мигриращи или скитащи птици 
от вида. Ако се направи предположение за някаква възможност за обитаване, то отнетата 
площ от ЗЗ се равнява на 1,2 % от клас земно покритие „Тресавища, блата, растителност 
по крайбрежието на водоемите, мочурища”, а от общата площ на зоната се равнява на 0,05 
%. Акваториалната част е с голяма дълбочина, която не предоставя възможност за 
изхранване. Предвид тези факти и отсъствието му по време на орнитологичните 
проучвания на територията, не се очаква значително отрицателно въздействие върху 
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популацията на големия воден бик в зоната. Оценка на въздействието по десетобалната 
скала – 3 /Дейността може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия/;  

 Малък воден бик (Ixobrychus minutus) - това е птица от семейство Чаплови 
(Ardeidae). Гнездещо-прелетен вид. Среща се почти в цялата страна, главно под 600 м н. в. 
и в някои планини (Стара планина, Средна гора, Лозенска планина). Зимуващи птици са 
регистрирани край Пловдив, Белославското езеро, с. Струмско, Благоевградско и с. 
Тюленово, Добричко. Природозащитен статус - "застрашен". Обитава предимно 
сладководни водоеми в ниските части на страната. Предпочита обширни тръстикови 
масиви и храсти в сладководни блата и разливи и в долните течения на големите реки. В 
извънгнездовия сезон се среща и в нетипични за вида местообитания като пустеещи 
терени и окрайнини на гори в ниските части на планините. Храни се с насекоми, паяци, 
мекотели ракообразни, рибки и дребни земноводни и ларвите им. Представителността на 
вида в ЗЗ “Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на 
популацията му е между 0 – 2 %, спрямо представителността на популацията в цялата 
страна. В района на Варненско-Белославско езеро има условия за гнездене на вида, а през 
миграционните сезони могат да се наблюдават преминаващи екземпляри.  Територията, в 
която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е повлияна от 
намиращите и се от двете страни в близост промишлени зони. Разглеждания терен е с 
малки размери, частично  урбанизиран и напълно липсват обширни тръстикови масиви, 
плаващи острови от тръстика или друга растителност и прочие, които биха били 
подходящи за местообитания и гнездене на малкия воден бик, няма подходящи места за 
обитаване, нощувка и почивка на мигриращи или скитащи птици от вида. Ако се направи 
предположение за някаква възможност за обитаване, то отнетата площ от ЗЗ се равнява на 
1,2 % от клас земно покритие „Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на 
водоемите, мочурища”, а от общата площ на зоната се равнява на 0,05 %. Акваториалната 
част е с голяма дълбочина, която не предоставя възможност за изхранване. Предвид тези 
факти и отсъствието му по време на орнитологичните проучвания на територията, не се 
очаква значително отрицателно въздействие върху популацията на малкия воден бик в 
зоната. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 3 /Дейността може да 
предизвика краткосрочни отрицателни въздействия/; 

 Средна пъструшка (Porzana parva) - това е птица от семейство Дърдавцови 
(Rallidae). Гнездещо-прелетен вид с фрагментирано разпространение. Природозащитен 
статус - "застрашен". Предполагаемата численост в страната е между 800 и 1000 двойки. 
Обитава значителни по площ водоеми с обширни, рехави тръстикови масиви, изпъстрени 
с малки водни огледала и плаваща водна растителност; отводнителни канали, гъсто 
обрасли с тръстика и папур. Гнездата са разположени на водната повърхност сред 
тръстиката. Храни се с водни насекоми и дребни безгръбначни. Представителността на 
вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на 
популацията му е между 0 – 2 %, спрямо представителността на популацията в цялата 
страна. В района на Варненско-Белославско езеро има условия за гнездене на вида, а през 
миграционните сезони могат да се наблюдават преминаващи екземпляри. Територията, в 
която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е повлияна от 
намиращите и се от двете страни в близост промишлени зони. Разглеждания терен е с 
малки размери, частично  урбанизиран и напълно липсват обширни тръстикови масиви, 
плаващи острови от тръстика или друга растителност и прочие, които биха били 
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подходящи за местообитания и гнездене на вида, но би  предложил подходящи места за 
обитаване при нощувка и почивка на мигриращи или скитащи птици от вида. Ако се 
направи предположение за някаква възможност за обитаване, то отнетата площ от ЗЗ се 
равнява на 1,2 % от клас земно покритие „Тресавища, блата, растителност по 
крайбрежието на водоемите, мочурища”, а от общата площ на зоната се равнява на 0,05 %. 
Акваториалната част е с голяма дълбочина, която не предоставя възможност за 
изхранване. Предвид тези факти и отсъствието му по време на орнитологичните 
проучвания на територията, не се очаква значително отрицателно въздействие върху 
популацията на вида в зоната. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 2 
/Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия /; 

Гривеста чапла (Ardeola ralloides) – това е птица от семейство Чаплови. Среща се 
в България. Дължината на тялото й е 45 см, размах на крилете – 86 см. Прилича на 
биволската чапла, но има преобладаващо жълто оперение и по-дълъг тънък клюн. Издава 
къси и гърлени звуци в гнездовите колонии. Обитава разнообразни сладководни водоеми с 
обилна растителност и влажни равнинни гори. Мигриращ вид. Представителността на 
вида в ЗЗ “Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на 
популацията му е между 0 – 2 %, спрямо представителността на популацията в цялата 
страна. В района на Варненско-Белославско езеро има някаква вероятност да се 
наблюдават преминаващи екземпляри от вида по време на миграция.  Територията, в 
която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е частино 
урбанизирана и не предлага подходящи места за обитаване гнездене, хранене, нощувка и 
почивка на мигриращи или скитащи птици от вида. В терена липсват дървета и дървесна 
растителност, водни площи, обширни тръстикови масиви, плаващи острови от тръстика 
или друга растителност и прочие, които биха били подходящи за местообитания и 
гнездене на гривестата чапла. Следователно терена на ИП не предоставя подходящ 
биотоп на вида. В района на ИП няма регистрирани  инд. от вида, преминали през двата 
полеви сезона. Предвид тези факти и отсъствието му по време на орнитологичните обходи 
на територията, не се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията на 
вида в зоната. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва 
въздействие/; 

 Поен лебед (Cygnus cygnus) - това е едър представител на семейство Патицови, 
разред Гъскоподобни. За разлика от немия лебед, държи шията си изправена и е малко по-
дребен. Тежи между 5 и 12 кг. Дължина на тялото е 150 см, размах на крилете около 200 
см. Плува добре, но не се гмурка, докато търси храна потапя само главата си. Издава 
висок и ясен тръбен звук. Широко разпространен е в Азия и Европа (включително и 
България). Прелетна птица. Обитава крайбрежните участъци на езера, язовири и големи 
реки, като понякога можем да го срещнем и в близост до соленоводни басейни. Храни се с 
водна и наземна растителност. Понякога яде и животинска храна, дребни рибки които 
търси на дълбочина до метър, метър и половина. Малките се хранят само с жива храна, 
дребни безгръбначни, ракообразни, насекоми и мекотели. Гнезди на земята или върху 
купчина суха тръстика, в близост до вода, често пъти на обрасли с водна растителност 
островчета. В България е защитен вид – „застрашен”. Представителността на вида в ЗЗ 
„Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с категория „А”, т.е. размера на 
популацията му е 15 – 100 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна. 
В района на Варненско-Белославско езеро се наблюдават екземпляри от вида по време на 
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миграция и зимуване, но по време на мониторинга на зимуващите птици няма 
регистрирани представители от вида.  Но територията, в която ще се реализира ИП (30 % 
тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана, липсват обработваеми 
площи засети с есеници и не предлага подходящи места за обитание от мигриращи или 
хранещи се птици. Предвид тези факти и липсата на наблюдения на вида при 
орнитологичните обходи в района, не би могло да се очаква значително отрицателно 
въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 
/Дейността не оказва въздействие/; 

 Голяма бяла чапла (Аrdea alba) – това е птица от семейство Чаплови. Среща се и 
в България. Силуета ѝ напомня по външен вид много на сродните ѝ сива и ръждива чапла, 
но е чисто бяла. Отдалеч или когато не могат да бъдат преценени размерите може да бъде 
объркана с малката бяла чапла. Есента обикновено се събира с ята на сивата чапла. 
Обитава бреговете на езера и реки, най-често обрасли с растителност. В Европа долита 
през март месец и прекарва само размножителния период, щом малките станат способни 
да летят започват да се приготвят за прелет и отлитат много скоро. В България гнезди в 
езерото Сребърна, ЗМ „Калимок-Бръшлен” и в Драгоманското блато. У нас е защитен от 
закона вид – „незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско 
езеро”, код BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на популацията е 2 – 15 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има някаква вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по 
време на миграция и зимуване.  Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика 
и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи места за 
обитаване, хранене, нощувка и почивка на мигриращи или скитащи птици от вида. В 
терена има построики и множество отпадъци, липсват обширни тръстикови масиви и 
плитки водни площи. Също така напълно липсват плаващи острови от тръстика или друга 
растителност и прочие, които биха били подходящи за местообитания и гнездене на 
голямата бяла чапла. Следователно терена на ИП не предоставя подходящ биотоп на 
вида. В района на ИП няма регистрирани  инд. от вида, по време на зимния мониторинг. 
Предвид тези факти и отсъствието му по време на орнитологичните обходи на 
територията, не се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията на вида 
в зоната. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва 
въздействие/; 

 Ръждива чапла (Ardea purpurea).  Червената (ръждива) чапла е птица от 
семейство Чаплови. Обитава бреговете на езера и реки, най-често обрасли с растителност. 
Не се среща сред големи горски масиви. В Европа прекарва само размножителния период. 
Долита април и през септември отлита да зимува в Африка, достигайки екватора. На 
територията на България е защитен от закона вид – „застрашен”. У нас се среща 
в Драгоманското и Алдомировско блато. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-
Белославско езеро” BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 
0 – 2 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна. В района на 
Варненско-Белославско езеро има някаква вероятност да се наблюдават преминаващи 
екземпляри от вида по време на миграция и зимуване.  Територията, в която ще се 
реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана, 
малка по размери и не предлага подходящи места за гнездене, хранене, нощувка и почивка 
на мигриращи или скитащи птици от вида. В терена има постройки и множество 
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отпадъцие, липсват обширни тръстикови масиви, плитки водни площи, плаващи острови 
от тръстика или друга растителност и прочие, които биха били подходящи за 
местообитания и гнездене на ръждивата чапла. Следователно терена на ИП не предоставя 
подходящ биотоп на вида. В района на ИП няма регистрирани  инд. от вида, преминали 
през двата полеви сезона. Предвид тези факти и отсъствието му по време на 
орнитологичните обходи на територията, не се очаква значително отрицателно 
въздействие върху популацията на вида в зоната. Оценка на въздействието по 
десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва въздействие/; 

 Черен щъркел (Ciconia nigra). Черният щъркел е голяма мигрираща блатна птица 
от семейство Щъркелови (Ciconiidae). За разлика от белия щъркел, който живее в 
провинцията и степите, черният щъркел обитава горите. Живее в тихи вековни гори, като 
строи гнездото си на някое голямо дърво. Ловните му територии се състоят от потоци, 
рекички, блата, както и ливади с ниска растителност. Двойките са изолирани една от друга 
на няколко км, като най-голямата гъстота е в Източна Европа (8 двойки/100 км²). У нас 
черен щъркел може се наблюдава в Никополското плато, в покрайнините на Ловеч и в с. 
Табачка (Русенско), както и в с. Бисер (Хасковско) и край с. Г. Белотинци (Монтанско). 
Отлита през септември и зимува в тропическата част на Африка, в Индия и Южен Китай. 
Връща се в края на март и началото на април. Представителността на вида в ЗЗ 
„Варненско-Белославско езеро” BG0000191 е с категория „D”, т.е. размера на популацията 
му е „незначителен”, спрямо представителността на популацията в цялата страна. В 
района на Варненско-Белославско езеро има някаква вероятност да се наблюдават 
прелитащи ята от вида по време на миграция на голяма височина, безопасна за вида от 
дейностите провеждани на територията на ИН. Терена е изцяло зает с 30 % тръстика и 
сухолюбива растителност, а по брега има построики и множество отпадъци, липсват 
скални масиви и дървета удобни за гнездене както и плитки водни площи подходящи за 
изхранване. Черния щъркел е плашлива птица не обитава терени в близост до човека, води 
скрит и потаен живот по трудно достъпни места.  Липсват дървета, скали  скални масиви, 
както реки и сладководни водоеми. Следователно терена на ИП не предоставя подходящ 
биотоп на вида.  В района на ИП са регистрирани 39 инд. от вида, преминали през 
наблюдателната точка през пролетния сезон на 2016 г. и 239 бр. през есенния полеви сезон 
на 2016 г., регистрирани на голяма височина над 600 м. Предвид тези факти не се очаква 
значително отрицателно въздействие върху популацията на вида в зоната. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва въздействие/; 

 Бял щъркел (Ciconia ciconia). Белият щъркел е вид водолюбива птица от сем. 
Щъркелови (Ciconiidae). В България гнездят до 10000 – 12000 двойки. Това е 
широкоразпространен, но намаляващ вид, който се размножава в по-топлите части на 
Европа. Видът е мигриращ и зимува в тропическа Африка. Белият щъркел е ширококрила 
рееща се птица, която разчита на реене между термики от топъл въздух при 
продължителен полет на голямо разстояние. Тъй като термиките са само над сушата, 
щъркелите заедно с големите грабливи птици трябва да прекосят Средиземно море в най-
тесните точки и стотици птици могат да бъдат забелязани да минават през протоците 
Гибралтар и Босфорa. Белият щъркел е голяма птица, висока 1 м, с размах на крилете 2 м. 
Теглото му е от 2.3 до 4.5 кг. Птицата е изцяло бяла, с изключение на черните пера по 
крилата и червените клюн и крака. Ходи бавно и стабилно по земята. Както всички 
щъркели лети с източен врат. Размножава се в отворени селскостопански области с достъп 
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до мочурливи блата. Изгражда гнездо от пръчки в дървета, на сгради или на специални 
платформи. Тъй като е смятан за птица на късмета не е преследван и гнезди близо до 
човешките селища. В южна Европа гнездата на щъркелите могат да често бъдат видени на 
църкви и други здания. Често оформя малки колонии. Изчезването на вида в северните 
области може да бъде дължимо на изсушаването на мочурища и сблъсъци със захранващи 
кабели. Белия щъркел, като повечето негови роднини се храни главно с жаби и големи 
насекоми, но също и с млади птици, гущери и гризачи. Този щъркел е почти тих с 
изключение на шумното тракане с клюн, когато възрастни индивиди се срещат при 
гнездото. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, код 
BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на популацията му е 2 – 15 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има някаква вероятност да се наблюдават много големи ята от вида по време на 
миграция по миграционния път Via Pontica на голяма височина, безопасна за вида от 
дейностите провеждани на територията на ИП. Територията, в която ще се реализира ИП 
(30 % тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не предлага 
подходящи места за обитаване гнездене, хранене, нощувка и почивка на мигриращи или 
скитащи птици от вида. Терена е изцяло зает от тръстика, липсват дървета удобни за 
гнездене, както и плитки водни площи подходящи за изхранване, също е отдаличен от 
населени места. Има гнездящи птици в близките села, но белия щъркел не обитава 
промишлени терени, където липсва възможност за изхранване и изграждане на гнездо.  
Следователно терена на ИП не предоставя подходящ биотоп на вида.  В района на ИП са 
регистрирани 4667 инд. от вида, преминали през наблюдателната точка през пролетния 
сезон на 2016 г. и 5633 през есенния полеви сезон на 2016 г., регистрирани на голяма 
височина над 400 м. Предвид тези факти не се очаква значително отрицателно 
въздействие върху популацията на вида в зоната. Оценка на въздействието по 
десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва въздействие/; 

 Тръстиков блатар (Circus aeroginosus). Тръстиковият блатар е средно голяма 
дневна граблива птица от семейство Ястребови (Accipitridae). Среща се в Европа 
(включително България), Азия и Африка. Обитава блатисти и крайбрежни местности. 
Прелетен вид, гнездящ в България. Видът е включен в Червения списък на световно 
застрашените видове (IUCN Red List) - Незастрашен (Least Concern LC) и в Приложение 1 
на Директива за птиците на ЕС. На територията на България е защитен от закона вид – 
„незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” 
BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро се наблюдават гнездящи и преминаващи екземпляри от вида по време на миграция.  
В района на ИП са регистрирани 134 инд. от вида, преминали през наблюдателната точка 
през пролетния сезон на 2016 г. и 175 бр. през есенния полеви сезон на 2016 г. 
Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е с 
малки размери (22,911 дка) силно повлияна от намиращите се в близост промишлени 
трени, както и от намиращите се в нея рибарски постройки и съоръжения, така не 
предлага подходящи места за обитаване гнездене и хранене, но предлага възможни такива 
за нощувка и почивка на мигриращи или скитащи птици от вида. Ако се направи 
предположение за някаква възможност за обитаване, то отнетата площ от ЗЗ се равнява на 
1,2 % от клас земно покритие „Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на 
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водоемите, мочурища”, а от общата площ на зоната се равнява на 0,05 %. Предвид тези 
факти и липсата на подходящи условия за обитаване, не би могло да се очаква значително 
отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по 
десетобалната скала – 2 /Дейността може да предизвика временни отрицателни 
въздействия /; 

 Полски блатар (Circus cyaneus). Полският блатар е средно голяма дневна граблива 
птица от семейство Ястребови (Accipitridae). Среща се в Европа (включително България), 
Азия и Африка. Предпочита влажни местности, прелетна птица. Видът е включен в 
Червения списък на световнозастрашените видове (IUCN Red List) - Незастрашен (Least 
Concern LC) и в Приложение 1 на Директива за птиците на ЕС. На територията на 
България е защитен от закона вид – „незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ 
„Варненско-Белославско езеро” BG0000191 е с категория „D”, т.е. размера на популацията 
му е „незначителен”, спрямо представителността на популацията в цялата страна. В 
района на Варненско-Белославско езеро има някаква вероятност да се наблюдават 
преминаващи екземпляри от вида през зимните месеци и по време на миграция. В района 
на ИП са регистрирани 67 инд. от вида, преминали през наблюдателната точка през 
пролетния сезон на 2016 г. и 40 бр. през есенния полеви сезон на 2016 г. Територията, в 
която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е повлияна от 
намиращите и се от двете страни в близост промишлени зони. Терена е с малки размери, 
урбанизиран и не предлага подходящи места за обитаване гнездене, хранене, нощувка и 
почивка на мигриращи или скитащи птици от вида. Следователно в терена на ИП не 
предоставя подходящ биотоп на вида. Предвид тези факти и липсата на подходящи 
условия за обитаване, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху 
популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не 
оказва въздействие/;  

 Степен блатар (Circus macrourus). Степният блатар присъства в Световния червен 
списък под категория „Полузастрашен” (NT). В България видът се среща рядко, главно по 
време на миграция, най-вече по черноморското крайбрежие като обикновено са 
наблюдавани единични индивиди. За вида, както и за останалите видове от род Circus е 
характерно, че по време на миграцията си летят на малка височина, основно с активен 
махов полет. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191 
е с категория „D”, т.е. размера на популацията му е „незначителен”, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има някаква вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по 
време на миграция.  В района на ИП e регистриран от 1 бр. вида, преминал през 
наблюдателната точка през есенния полеви сезон на 2016 г., на голяма височина над 500 
м. Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), 
е повлияна от намиращите и се от двете страни в близост промишлени зони. Терена е с 
малки размери, урбанизиран и не предлага подходящи места за обитаване гнездене, 
хранене, нощувка и почивка на мигриращи или скитащи птици от вида. Следователно в 
терена на ИП не предоставя подходящ биотоп на вида. Предвид тези факти и липсата на 
подходящи условия за обитаване, не би могло да се очаква значително отрицателно 
въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 
/Дейността не оказва въздействие/; 
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 Ливаден блатар (Circus pygargus). Ливадният блатар е средно голяма дневна 
граблива птица от семейство Ястребови (Accipitridae). Среща се в Европа (включително 
България), Азия и Африка. Обитава обширни открити местности. Видът е включен в 
Червения списък на световнозастрашените видове (IUCN Red List) - Незастрашен (Least 
Concern LC). В Европа и България е включен в Червената книга вид. Представителността 
на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191 е с категория „D”, т.е. размера на 
популацията му е „незначителен”, спрямо представителността на популацията в цялата 
страна. В района на Варненско-Белославско езеро има някаква вероятност да се 
наблюдават преминаващи екземпляри от вида по време на миграция.  В района на ИП са 
регистрирани  8 инд. от вида, преминали през наблюдателната точка през пролетния сезон 
на 2016 г. и 73 бр. през есенния полеви сезон на 2016 г. Територията, в която ще се 
реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е повлияна от намиращите и се 
от двете страни в близост промишлени зони. Терена е с малки размери, урбанизиран и не 
предлага подходящи места за обитаване гнездене, хранене, нощувка и почивка на 
мигриращи или скитащи птици от вида. Следователно в терена на ИП не предоставя 
подходящ биотоп на вида. Предвид тези факти и липсата на подходящи условия за 
обитаване, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху 
популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не 
оказва въздействие/; 

 Малък креслив орел (Aquila pomarina). Малкият креслив орел е средно голяма 
дневна граблива птица от семейство Ястребови (Accipitridae). Среща се в Европа, 
включително България, Азия и Африка. Птиците от европейската популация са прелетни. 
Храни се предимно с дребни бозайници и друга подобна по размери плячка. 
Природозащитен статус – включен е в Червения списък на световно застрашените видове 
(IUCN Red List) - Незастрашен (Least Concern LC). На територията на България е защитен 
от закона вид. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” 
BG0000191 е с категория „D”, т.е. размера на популацията му е „незначителен”, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по време на 
миграция на голяма височина, безопасна за вида от дейностите провеждани на 
територията на ИП. В района на ИП са регистрирани 387 инд. от вида, преминали през 
наблюдателната точка през пролетния сезон на 2016 г. и 614 бр. през есенния полеви сезон 
на 2016 г., регистрирани на голяма височина от 600 - 1000 м. Територията, в която ще се 
реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е повлияна от намиращите и се 
от двете страни в близост промишлени зони. Терена е с малки размери, урбанизиран и не 
предлага подходящи места за обитаване гнездене, хранене, нощувка и почивка на 
мигриращи или скитащи птици от вида. Следователно в терена на ИП не предоставя 
подходящ биотоп на вида. Предвид тези факти и липсата на подходящи условия за 
обитаване, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху 
популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не 
оказва въздействие/; 

 Малък орел (Hierraetus pennatus). Малкият орел е едра дневна граблива птица. 
Среща се в Европа (включително България), Африка и Азия. Включен е в Червения 
списък на световно застрашените видове (IUCN Red List) - Незастрашен (Least Concern 
LC). Обитава гористи местности. Мигриращ вид. На територията на България е 
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изключително рядък и защитен от закона вид. Представителността на вида в ЗЗ 
„Варненско-Белославско езеро” BG0000191 е с категория „D”, т.е. размера на популацията 
му е „незначителен”, спрямо представителността на популацията в цялата страна. В 
района на Варненско-Белославско езеро има някаква вероятност да се наблюдават 
преминаващи екземпляри от вида по време на миграция на голяма височина, безопасна за 
вида от дейностите провеждани на територията на ИП.  В района на ИП са регистрирани 2 
инд. от вида, преминали през наблюдателната точка през пролетния сезон на 2016 г. и 1 
бр. през есенния полеви сезон на 2016 г., регистрирани на голяма височина от 300 - 800 м. 
Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е 
повлияна от намиращите и се от двете страни в близост промишлени зони. Терена е 
изцяло зает от тъстика има рибарски постройки и съоръжения, липсват гори и 
обработваеми площи. Предвид тези факти и липсата на подходящи условия за обитаване, 
не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията му. 
Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва въздействие/;
  

 Орел рибар (Pandion hаliaetus). Орелът рибар е дневна граблива птица от 
семейство Ястребови (Accipitridae), срещаща се в Европа (включително България), 
Африка, Северна Америка, Австралия, Океания и Азия. В миналото е била често срещана 
и широко разпространена птица в Европа. В момента се среща в североизточните й части 
и някои райони на средиземноморието. Обитава райони с бистра вода и наличие на 
достатъчно количество риба. Ловува в езера, реки или понякога морски крайбрежия. 
Много са чувствителни към човешко присъствие и притеснения. По-северните популации 
на вида са мигриращи. По-голяма част от европейската популация зимува в западна 
Африка. Видът е включен в Червения списък на световнозастрашените видове (IUCN Red 
List) - Незастрашен (Least Concern LC) и в Приложение 1 на Директива за птиците на ЕС. 
На територията на България е изключително рядък и защитен от закона вид. Видът е 
непосредствено свързан с големи водни обекти, където ловува риба и изгражда гнездата 
си. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с 
категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има някаква вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по 
време на миграция.  В района на ИП са регистрирани 1 инд. от вида, преминали през 
наблюдателната точка през пролетния сезон на 2016 г., през есенния полеви сезон няма 
регистрирани птици от вида.  Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и 
сухолюбива растителност), е повлияна от намиращите и се от двете страни в близост 
промишлени зони. Терена е изцяло зает от тъстика има рибарски постройки и съоръжения, 
липсват гори и обработваеми площи. Предвид тези факти и липсата на подходящи 
условия за обитаване, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху 
популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не 
оказва въздействие/; 

 Вечерна (червенонога) ветрушка (Falco vespertinus). Червеноногата ветрушка е 
включена в Световния червен списък под категория „Полузастрашен” (NT). В България 
видът гнезди извънредно рядко. Среща се в цялата страна по време на миграция като най - 
големи численостти са наблюдавани по черноморското крайбрежие. Гнездовата 
популация в Европа е оценена на 29 000 - 36 000 дв., като по време на миграция през 
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България преминават само около 4 % от птиците. Видът е с малък размер и притежава 
бърз и маневрен полет. За разлика от по-тежките реещи птици, червеноногата ветрушка е 
способна бързо да реагира и преодолява препятствия по пътя си.  Представителността на 
вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на 
популацията му е между 0 – 2 %, спрямо представителността на популацията в цялата 
страна. В района на Варненско-Белославско езеро има някаква вероятност да се 
наблюдават прелитащи птици от вида по време на миграция.  В района на ИП са 
регистрирани 46 инд. от вида, преминали през наблюдателната точка през пролетния 
сезон на 2016 г., а през есенния полеви сезон са 236 бр. птици от вида.  Територията, в 
която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е повлияна от 
намиращите и се от двете страни в близост промишлени зони. Терена е изцяло зает от 
тъстика има рибарски постройки и съоръжения, липсват гори и обработваеми площи. 
Предвид тези факти и липсата на подходящи условия за обитаване, не би могло да се 
очаква значително отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва въздействие/; 

 Нощна чапла (Nycticorax nycticorax) - това е мигрираща птица от семейство 
Чаплови. Има сравнително къси крака с дълги нокти и червени очи. Широко 
разпространен вид, среща се на всички континенти освен Австралия и Антарктида. 
Обитава заблатени места или територии с висока дървесна растителност. Гнездещо-
прелетен, преминаващ и рядко зимуващ вид. Живее на големи колонии (до 2500 птици). 
Храни се предимно с животни: риби, ракообразни, насекоми, жаби, гущери, гризачи и 
други малки водни и наземни животни. Обикновено прави гнездото си по дърветата. 
Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с 
категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има някаква вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по 
време на миграция. Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и 
сухолюбива растителност), е урбанизирана и не предлага подходящи места за обитаване, 
гнездене, хранене, нощувка и почивка на мигриращи или скитащи птици от вида. Терена е 
изцяло зает от тъстика, има рибарски постройки и съоръжения, липсват гори и 
обработваеми площи, както и вранови колоний, където соколите гнездят. Предвид тези 
факти и липсата на подходящи условия за обитаване, не би могло да се очаква значително 
отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по 
десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва въздействие/; 

 Ловен сокол (Falco cherug) - известен е също със старинното наименование 
крагуй, това е средно едра дневна граблива птица от семейство Соколови. Ловният сокол е 
най-едрият вид сокол в България и втори по големина в света след северния сокол, с 
когото имат близко родство. Ловният сокол е вид на откритите пространства. Той е 
типичен вид за степите от централна Европа до централна Монголия. В Европа неговото 
типично местообитание са лесостепите в низините и предпланините, а на някои места и 
откритите планински била и плата. Ловният сокол предпочита степни и лесостепни 
райони, както и райони с обширни пасища с лалугери, полевки и други видове гризачи. 
Ловният сокол е строго защитен вид в България. Включен е в Червената книга на 
България в категорията „Критично застрашен”. Видът е включен в Приложение I на 
Директивата за птиците на Европейския Съюз( Bird Directive), Приложение II на 
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Бернската конвенция (Bern Convention), Приложение II на CITES, както и в категория 
„Уязвим” от Световната Червена книга на IUCN. Най-голямата популация на ловния 
сокол в Европейския съюз се намира в Унгария. Тази страна е и един от малкото примери, 
където благодарение на успешни природозащитни мерки броят на двойките е увеличен от 
около 30 на над 200, при това – във време, когато видът намалява катастрофално 
навсякъде по света. Според Янков, П., Г. Стоянов, Д. Рагьов. 2013. План за действие за 
опазването на ловния сокол (Falco cherrug Gray, 1834) в България, МОСВ, София, 91 с., в 
миналото вида е бил често срещана хищна птица в горите на Добруджа и по 
Черноморското крайбрежие. Не е изключена появата и на случайно наблюдавана скитаща 
се птица. Основни причини за трайно намаляване на популацията на вида у нас са 
струпването на значителни по въздействие и брой отрицателни фактори в относително 
кратък период през последните две десетилетия на ХХ в., които практически не са 
позволили на ловния сокол да се адаптира към промените. Популацията е засегната пряко 
чрез намаляване на броя на птиците, гнездовия успех, традиционните гнездови места, 
вследствие на ограбването на повечето гнезда за нуждите на соколарството. 
Същевременно са силно увредени ключови фактори за оцеляването й – местообитанията и 
хранителните ресурси, загубили своята ценност поради различни причини (вкл. 
увеличената конкуренция от страна на белоопашатия мишелов и сокола скитник). 
Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, код BG0000191 е с 
категория „В”, т.е. размера на популацията му е 2 – 15 %, спрямо представителността на 
популацията в цялата страна. Към настоящият момент обаче няма данни за гнездене на 
ловен сокол в района, а вида може да се наблюдава в района на Варненско-Белославско 
езеро единствено по време на миграция и зимуване. 

Територията, в която ще се реализира ИП, е частично урбанизирана и не предлага 
подходящи места за обитаване гнездене, хранене, нощувка и почивка на мигриращи или 
скитащи птици от вида. Терена е изцяло зает от 30 % тръстика и сухолюбива 
растителност, няма степи и обработваеми площи, както и концентрация на птици. 
Напълно липсват степни и лесостепни съобщества, групи дървесни видове и/или 
единични дървета в открити пространства и прочие, които биха били подходящи за 
местообитания, гнездене, хранителна база, място за нощуване или почивка на ловния 
сокол. Следователно терена на ИП не представлява подходящ биотоп на вида. Предвид 
тези факти и отсъствието му по време на орнитологичните обходи на територията, не се 
очаква значително отрицателно въздействие върху популацията на ловния сокол в зоната. 
Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва въздействие/; 

 Черна каня (Milvus migrans). Черната каня е дневна граблива птица срещаща се в 
България. Живота ѝ по принцип е свързан с водата и тя рядко се отдалечава много от 
водните басейни. Повечето от подвидовете й, особено по-северните са прелетни. 
Европейските популации най-често зимуват в Африка, където се смесват с местните раси 
и подвидове. На територията на България е рядък и защитен от закона вид.  Гнездещо-
прелетен, преминаващ и рядко зимуващ вид за страната. Представителността на вида в ЗЗ 
“Варненско-Белославско езеро” BG0000191 е с категория „D”, т.е. размера на популацията 
му е „незначителен”, спрямо представителността на популацията в цялата страна. В 
района на Варненско-Белославско езеро има някаква вероятност да се наблюдават 
преминаващи екземпляри от вида по време на миграция на голяма височина, безопасна за 
вида от дейностите провеждани на територията на ИН. В района на ИП са регистрирани 5 
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инд. от вида, преминали през наблюдателната точка през пролетния сезон на 2016 г., а 
през есенния полеви сезон са  46 бр. птици от вида.  Територията, в която ще се реализира 
ИП, е частично урбанизирана и не предлага подходящи места за обитаване, гнездене, 
хранене, нощувка и почивка на мигриращи или скитащи птици от вида. Терена е изцяло 
зает от 30 % тръстика и сухолюбива растителност има рибарски постройки и съоръжения, 
липсват гори и обработваеми площи. Предвид тези факти и липсата на подходящи 
условия за обитаване, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху 
популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не 
оказва въздействие/; 
 

На територията на защитена зона BG0000191, „Варненско-Белославско езеро” 
предмет на опазване са 53 вида редовно срещащи се мигриращи птици, непопадащи в 
Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС: 

 Малък брегобегач (Calidris minuta) - това е птица от семейство Бекасови 
(Scolopacidae). Среща се и в България, основно при миграция и зимуване, най-често по 
морското крайбрежие, природозащитен статус – „незастрашен”. Гнезди в тундрата по 
бреговете на сладки и солени водоеми. Храни се с ларви на земни и водни насекоми, 
бръмбари и мухи, семена и водни растения. Представителността на вида в зоната е с 
категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има някаква вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по 
време на миграция  главно по плитките брегови части на ЗЗ. Територията, в която ще се 
реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана, но 
предлага вероятни места за хранене, нощувка и почивка на мигриращи птици от вида 
малък брегобегач, въпреки, че бреговата ивица е обрасла, има рибарски постройки и 
съоръжения, има и множество отпадъци. Ако се приеме, че има вероятност  вида да 
обитава  бреговата ивица то отнета част от ЗЗ ще се равнява на около 180 м или 0,001 %.   
Предвид тези факти и липсата на наблюдения на вида при орнитологичните обходи в 
района, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията 
му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 /Дейността има много слабо 
отрицателно въздействие/;  

 Посевна гъска (Anser fabalis) - това е едър представител на семейство Патицови, 
разред Гъскоподобни. От сивата гъска се отличава по двуцветния си клюн, оцветен в 
черно и оранжево. Плува и се гмурка добре. Разпространена, но с ниска плътност на 
полулацията в Европа и Азия. Прелетна птица, зимува в южните части на Европа и Азия. 
Обитава блата, езера и реки, разположени в планински и гористи местности, а също така и 
заблатените делти на големи реки, обрасли с храси и друга растителност. Приема 
предимно растителна храна. По време на прелета често посещава селскостопанските 
обекти и се храни със зърнени култури. Характерна особеност е, че по време на 
разможителният период се държи на семейни групи. Природозащитен статус – 
„незастрашен”. Приема предимно растителна храна, зърнени култури. 
Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, код BG0000191 е с 
категория „В”, т.е. размера на популацията му е 2 – 15 %, спрямо представителността на 
популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско езеро има някаква 
вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по време на миграция и 
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зимуване. Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива 
растителност), е частично  урбанизирана, липсват обработваеми площи и не предлага 
подходящи места за хранене, нощувка и почивка на мигриращи птици от вида. Предвид 
тези факти и липсата на наблюдения на вида при орнитологичните обходи в района, не би 
могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва въздействие/; 

 Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos). Късокрилият кюкавец е неголяма птица от 
семейство Бекасови с дължина на тялото около 20 см. Среща се в България като гнездящ 
или прелетен вид. Има слабо изразен сезонен и възрастов диморфизъм. Предпочитани 
местообитания на вида са крайбрежия на сладководни водоеми в равнини и планини. 
Представителността на вида в ЗЗ “Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с 
категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има някаква вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по 
време на миграция  главно по плитките брегови части на ЗЗ. Територията, в която ще се 
реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана, но 
предлага вероятни места за хранене, нощувка и почивка на мигриращи птици от вида 
малък брегобегач, въпреки, че бреговата ивица е обрасла има рибарски постройки и 
съоръжения, има и множество отпадъци. Ако се приеме, че има вероятност  вида да 
обитава  бреговата ивица, то отнета част от ЗЗ ще се равнява на около 180 м или 0,001 %.   
Предвид тези факти и липсата на наблюдения на вида при орнитологичните обходи в 
района, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията 
му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 2 /Дейността може да предизвика 
временни отрицателни въздействия /;  

 Малък ястреб (Accipiter nisus) – това е сравнително дребен представител на 
семейство Ястребови (Accipitridae). Мъжкият има дължина на тялото 29-34 см, размах на 
крилете 59-64 см, а женската съответно дължина на тялото 35-41 см и размах на крилете 
67-80 см. Тежи 150-300 гр. Има изразен полов диморфизъм, женската е по-едра и 
оперението и е в маскировъчни цветове. Прелетна птица. Среща се в Европа, Азия и 
Африка. Обитава гористи местности. Включен е в червения списък на 
световнозастрашените видове (IUCN Red List) - Незастрашен (Least Concern LC). 
Постоянен и преминаващ вид за страната. В миналото е бил широко разпространен и 
многоброен. Сега през гнездовия период се среща почти в цялата страна, с най-висока 
численост в планините и предпланините (Стара планина, Пирин, Славянка, Витоша) и 
Черноморското крайбрежие. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско 
езеро” BG0000191 е с категория „D”, т.е. размера на популацията му е „незначителен”, 
спрямо представителността на популацията в цялата страна. Видът е с дребни размери и 
маневрен полет, а като всяка хищна птица има добра ориентация и способност да 
преодолява препятствия по пътя си. В района на Варненско-Белославско езеро има 
някаква вероятност да се наблюдават скитащи, зимуващи или хранещи се в близост птици. 
Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е 
частично урбанизирана не предлага подходящи места за гнездене, но има вероятност да се 
наблюдават ловуващи птици от вида. В района на ИП са регистрирани 194 инд. от вида, 
преминали през наблюдателната точка през пролетния сезон на 2016 г. и 172 бр. през 
есенния полеви сезон на 2016 г. Предвид тези факти, се очаква минимално отрицателно 
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въздействие върху изхранващите се птици, без да се промени популацията на вида в 
зоната. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва 
въздействие/;  

 Жълтокрака чайка (Larus michahellis) - това е птица от семейство Чайкови. 
Среща се и в България като постоянен вид. Природозащитен статус – „незастрашен”. Като 
типичен морски вид някога тя е гнездила по скалите, плажовете и островите на 
Черноморското крайбрежие, но в момента е изявен синантропен вид. Едно от последните 
естествени гнездилища на средиземноморската жълтокрака чайка, които са се запазили и 
днес, са островите Свети Иван, Свети Петър и Свети Тома. Тук тези птици се размножават 
в шумни и многочислени колонии, наброяващи няколкостотин двойки. 
Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, код BG0000191 е с 
категория „В”, т.е. размера на популацията му е 2 – 15 %, спрямо представителността на 
популацията в цялата страна. В района на ИП са регистрирани 183 инд. от вида, 
преминали през наблюдателната точка през пролетния сезон на 2016 г., а през есенния 
полеви сезон на 2016 г. не са регистрирани птици. В обсега на защитената зона има голяма 
вероятност да се наблюдават екземпляри от вида по време на частична миграция и 
хранене.  Акваториалната част на ИП предлага подходящо място за изхранване по време 
на престой. Предвид тези факти, се очаква минимално отрицателно въздействие върху 
изхранващите се птици, без да се промени популацията на вида в зоната. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 1 /Дейността има много слабо отрицателно 
въздействие/; 

 Белокрилата рибарка (Chlidonias leucopterus) - това е птица от семейство Чайкови 
(Laridae). Среща се  в северните части на Европа и Азия и по-рядко у нас. Мигрираща 
птица, зимува в Африка. Гнезди на колонии. Видът е включен в Червения списък на 
застрашените видове IUCN като "Незастрашен". Представителността на вида в ЗЗ 
„Варненско-Белославско езеро”, код BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на 
популацията му е 2 – 15 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна. В 
района на Варненско-Белославско езеро има някаква вероятност да се наблюдават 
преминаващи екземпляри от вида по време на миграция и зимуване.  Територията, в която 
ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана 
и не предлага подходящи места за нощувка и почивка на мигриращи птици от вида 
белокрила рибарка. Акваториалната част на ИН предлага подходящо място за изхранване 
по време на преминаване. В района на ИП няма регистрирани  инд. от вида, преминали 
през двата полеви сезона. Предвид тези факти и липсата на наблюдения на вида при 
орнитологичните обходи в района, не би могло да се очаква значително отрицателно 
въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 
/Дейността има много слабо отрицателно въздействие/; 

 Речна чайка (Larus ridibundus) - това е птица от семейство Чайкови. Гнезди  в 
северните части на Европа и Азия и по-рядко у нас. Мигрираща птица, зимува по 
бреговете на Западна Европа и Средиземноморието. Това е най-малкият вид чайка, с 
дължина 25 - 30 см на тялото и размах на крилете 60 - 78 см. Гнезди на колонии. Видът е 
включен в Червения списък на застрашените видове IUCN като Незастрашен. По време на 
миграции и зимуване речната чайка е една от най-често срещаните и многобройни видове 
чайки в ниските части на страната.  Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-
Белославско езеро” BG0000191, е с категория „А”, т.е. размера на популацията му е 15 – 
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100 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна. В района на 
Варненско-Белославско езеро има голяма вероятност да се наблюдават преминаващи 
екземпляри от вида най-вече през зимата.  Територията, в която ще се реализира ИП, е 
частично урбанизирана и не предлага подходящи места за гнездене на вида или нощувка и 
почивка на мигриращи или скитащи птици от вида речна чайка. Акваториалната част на 
ИП предлага подходящо място за изхранване по време на преминаване. По време на 
орнитологичните проучвания, са наблюдавани 43  инд. от вида в района на ИП, а в обсега 
на защитената зона има голяма вероятност да се наблюдават екземпляри от вида по време 
на частична миграция и хранене.  Предвид тези факти, се очаква минимално отрицателно 
въздействие върху изхранващите се птици с фактора безпокойство, без да се промени 
популацията на вида в зоната. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 
/Дейността има много слабо отрицателно въздействие/; 

 Средна бекасина (Gallinago gallinago) - това е птица от семейство Бекасови 
(Scolopacidae). Гнездещо-прелетен, летуващ, преминаващ и зимуващ вид у нас, с 
природозащитен статус - "критично застрашен". През зимата е с ниска численост, 
предимно в Южна България и по Черноморското крайбрежие. Най-много зимуващи птици 
са установени в Атанасовското езеро – 130 инд. през 1987 г. Обитава блата, мочурища 
торфища. Предпочита равнинните, но заселва и удобни биотопи до 2000 м н. в. По време 
на миграции и зимуване – най-разнообразни влажни зони, предимно по Черноморското 
крайбрежие и Южна България. Гнезди в обширни блата и мочурища с обилна тревна 
растителност, както и в преходната зона между тях и обкръжаващите ги територии. Храни 
се с насекоми охлюви, понякога и семена. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-
Белославско езеро” BG0000191, е с категория „А”, т.е. размера на популацията му е 15 – 
100 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна. Представителността 
на популацията на средната бекасина в зоната предполага сериозното й присъствие в нея. 
Съгласно „Атлас на гнездящите птици в България“ - изд. на БДЗП, 2007, Варненско-
Белославско езеро не представлява гнездово местообитание на вида, но има някаква 
вероятност да се наблюдават екземпляри най- вече при миграция главно по плитките 
брегови части на ЗЗ. Територията, в която ще се реализира ИП, е частично урбанизирана и 
не предлага подходящи места за хранене, нощувка и почивка на мигриращи птици от вида 
средна бекасина. Бреговата ивица е обрасла има рибарски постройки и съоръжения, има и 
множество отпадъци. Ако се приеме че има вероятност  вида да обитава  бреговата ивица 
то отнета площ от клас земно покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, 
течащи води)”  ще се равнява на около 230 м (2,53 дка) или 0,01 %.   Предвид тези факти и 
липсата на наблюдения на вида при орнитологичните обходи в района, не би могло да се 
очаква значително отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 2 /Дейността може да предизвика временни 
отрицателни въздействия /;  

 Сокол орко (Falco subbuteo) - това е птица от семейство Соколови. Среща се в 
Европа (включително България), Азия и Африка. Соколът орко е самотник и заема с 
партньора си или сам голяма и обширна територия. Предпочита степи и други подходящи 
открити местности покрити нарядко с дървета. Не се среща в градски или заселени от 
човек зони. Гнездещо-прелетен и преминаващ вид, европейските популации зимуват в 
централна и тропическа Африка. Хранят се предимно с дребни птици, които улавят по 
време на полет. Ловуването на сокол орко е уникален спектакъл в природата. Лети на 
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сравнително голяма височина или по-често чака кацнал на някое високо място, когато се 
оглежда за плячка. Атаката започва когато соколът забележи, че потенциалната му жертва 
е навлязла във въздушното му пространство. Тогава излита рязко, спуска се пикирайки 
към нея и започва да я преследва. Скоростта и маневреността на полета му в това 
преследване са забележителни, до степен в която дори е трудно да бъде следен с поглед. 
Успява да настигне и улови във въздуха дори несъмнено най-добрите летци в птичия свят 
като лястовици, пчелояди и дори бързолети. Ако преследваната птица не успее по най-
бързия начин да се скрие в гъсти храсталаци или гори, почти няма шанс да избяга. На 
територията на България е изключително рядък и защитен от закона вид, вписан в 
Червената книга с категория „уязвим”. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-
Белославско езеро” BG0000191 е с категория „D”, т.е. размера на популацията му е 
„незначителен”, спрямо представителността на популацията в цялата страна. Видът е с 
дребни размери и маневрен полет, а като всяка хищна птица има добра ориентация и 
способност да преодолява препятствия по пътя си. В района на Варненско-Белославско 
езеро има някаква вероятност да се наблюдават скитащи, мигриращи или хранещи се 
птици.  Но територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива 
растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи места за гнездене на 
вида или хранене, нощувка и почивка на мигриращи или скитащи птици от вида орко. В 
района на ИП са регистрирани 11 инд. от вида, преминали през наблюдателната точка 
през пролетния сезон на 2016 г., а през есенния полеви сезон на 2016 г. са регистрирани 81 
птици. Предвид тези факти, се очаква минимално отрицателно въздействие върху 
мигриращите птици с фактора безпокойство, без да се промени популацията на вида в 
зоната. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва 
въздействие/; 

 Обикновена калугерица (Vanelus  vanelus) – това е вид птица от семейство 
Дъждосвирцови, срещаща се на територията на България като гнездещо-прелетен вид. 
Обитава влажни ливади и обработваеми земи. Гнезди в разнообразни крайбрежни и 
вътрешни открити места, често по обработваеми земи. Гнездото е в ямка на земята. 
Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, код BG0000191 е с 
категория „В”, т.е. размера на популацията му е 2 – 15 %, спрямо представителността на 
популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско езеро има някаква 
вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по време на миграция и 
зимуване.  Територията, в която ще се реализира ИП (обрасла с тръстика), е частично 
урбанизирана и не предлага подходящи места за хранене, но е възможна нощувка и 
почивка на мигриращи птици от вида въпреки, че бреговата ивица е обрасла има рибарски 
постройки и съоръжения, има и множество отпадъци. Ако се приеме че има вероятност  
вида да обитава  бреговата ивица то отнета площ от клас земно покритие „Водни площи 
във вътрешността (стоящи води, течащи води)”  ще се равнява на около 230 м (2,53 дка) 
или 0,01 %.   Предвид тези факти и липсата на наблюдения на вида при орнитологичните 
обходи в района, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху 
популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 2 /Дейността може да 
предизвика временни отрицателни въздействия /; 

 Лиска (Fulica atra) е птица от семейство Дърдавцови. Природозащитен статус – 
„незастрашен”. Лиската е космополит, широко разпространена в Европа, Азия, Северна 
Африка, Австралия и островите Нова Гвинея и Тасмания. В северните части на ареала е 
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прелетна птица, а в южните - скитащ и постоянен вид. Зимува в Западна и Южна Европа, 
Северна Африка и Южна Азия. В България се среща през цялата година, най-вече през 
зимата, когато значителна част от северноевропейската популация зимува у нас. По време 
на миграционния период ята от лиски могат да се срещнат край всички водоеми в 
страната. Зимува главно по крайбрежието на Черно море, а през размножителния период 
предпочита блатистите местности край река Дунав и морето. Лиската обитава 
сладководни и полусолени влажни зони. Храни се с части на растения, семена, охлюви, 
водни насекоми, червеи и рядко с дребни рибки. Брачните двойки се образуват по време 
на миграция. Женската прави гнездо на брега, непосредствено до водната повърхност или 
на купчина тръстики върху водата. Поради стабилната й популация у нас е разрешена за 
лов от 1 октомври до 31 януари. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско 
езеро” BG0000191, е с категория „А”, т.е. размера на популацията му е 15 – 100 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна, което предполага сигурно присъствие 
на вида в района. В обхвата на Варненско-Белославско езеро, в близост до брега, в 
тръстиковите масиви и пристанищните докове, могат да се наблюдават големи ята от 
лиски през зимата. Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и 
сухолюбива растителност), е частично урбанизирана, но предлага подходящи места за 
хранене, нощувка и почивка. Бреговата ивица е обрасла има рибарски постройки и 
съоръжения, има и множество отпадъци. Ако се приеме че има вероятност  вида да 
обитава  ИП то отнета част от ЗЗ ще се равнява на 0,05 %. , а отнетата площ от клас земно 
покритие „Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища” е 
1,2 %. Предвид тези факти и липсата на наблюдения на вида при орнитологичните обходи 
в района, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху 
популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 2 /Дейността може да 
предизвика временни отрицателни въздействия /;  

 Зеленоножка (Gallinula chloropus) - това е птица от семейство Дърдавцови. 
Обитава разнообразни влажни зони, както в равнини, така и в предпланини. При миграции 
се среща поединично в равнинни водоеми. Храни се с храни от животински и растителен 
произход.  Обитава реки и езера, влажни зони в Северна Европа. У нас се среща като 
постоянен и прелетен вид, природозащиен статус - "незастрашен". Зимува главно по 
крайбрежието на Черно море, а през размножителния период предпочита блатистите 
местности край река Дунав и морето. Храни се с части на растения, семена, охлюви, водни 
насекоми, червеи и рядко с дребни рибки. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-
Белославско езеро”, код BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на популацията му е 2 
– 15 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна. В района на 
Варненско-Белославско езеро има някаква вероятност да се наблюдават преминаващи 
екземпляри от вида по време на гнездене и зимуване. Територията, в която ще се 
реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана, но 
предлага подходящи места за хранене, нощувка и почивка. Бреговата ивица е обрасла има 
рибарски постройки и съоръжения, има и множество отпадъци. Ако се приеме че има 
вероятност  вида да обитава  ИП то отнета част от ЗЗ ще се равнява на 0,05 %. , а отнетата 
площ от клас земно покритие „Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на 
водоемите, мочурища” е 1,2 %. Предвид тези факти и липсата на наблюдения на вида при 
орнитологичните обходи в района, не би могло да се очаква значително отрицателно 
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въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 2 
/Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия /; 

 Сребриста чайка (Larus argentatus) - това е птица от семейство Чайкови. Широко 
разпространена по Българското Черноморие и река Дунав, особено в градовете. 
Сребристата чайка бива постоянна и скитаща птица, която рядко се среща край вътрешни 
водни басейни. От немалък период от време у нас вида се възползва от предимствата на 
големия град (достатъчно храна, липса на врагове, места за гнездене), поради което 
населява много от тях. Гнезди по покриви на сгради, по скали и рядко по пясъка далеч от 
селищата. Препитава се край морския бряг, храни се с всичко, което става за ядене, 
изхвърлено от хората, но най-много обича риба, малки раци и мекотели. Когато открият 
пасажи от риба, чайките се събират на ята от няколко десетки екземпляра. Понякога 
разнообразява храната си с мишевидни гризачи - лалугери, мишки, полевки, водни 
плъхове. Често се храни и с умрели риби, ракообразни и растителни отпадъци, изхвърлени 
от морето /планктон/. Представителността на вида в ЗЗ “Варненско-Белославско езеро” 
BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има голяма вероятност да се наблюдават екземпляри от вида по време на частична 
миграция и хранене.  В района на разглежданата територията, в която ще се реализира ИП 
преминават птици от вида над водната повърхност целогодишно с единични бройки. 
Предвид тези факти се очаква минимално отрицателно въздействие, което да се отрази 
върху птиците през цялата година, без да се промени популацията им в зоната. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 1 /Дейността има много слабо отрицателно 
въздействие/; 

 Брегова лястовица (Riparia riparia) – това е дребна птица от семейство 
Лястовицови (Hirundinidae), разред Врабчоподобни (Passeriformes). Дължината на тялото 
и е около 13–14 см, размаха на крилете 28 см и тежи до около 14 гр. Опашката й е 
сравнително къса, съвсем слабо вилообразна. Оперението е в черно и бяло, към сиво, но 
не толкова контрастно като на другите лястовици. Няма изразен полов диморфизъм. В 
сравнение с другите представители на семейството е по-дребна. Лети много добре. 
Прелетна птица. Живее и ловува най-често на ята, в покрайнините на богати на дребни 
летящи насекоми сладководни водоеми, като реки и блата. Храни се предимно с летящи 
насекоми, комари, мушици, водни кончета, които улавя много ловко по време на полет. В 
България е защитен вид. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, 
код BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на популацията му е 2 – 15 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има няколко гнездовища от вида с голяма численост, като най- близкото е 
разположено на около 3 км от ИП. Територията, в която ще се реализира ИП (30 % 
тръстика и сухолюбива растителност), дава възможност само за изхранване на вида 
брегова лястовица. Предвид тези факти очакваното отрицателно въздействие се очаква да 
е минимално по време на размножителния период и миграция, без да се отрази 
отрицателно върху популацията й. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 
/Дейността има много слабо отрицателно въздействие/; 

 Черноопашатият крайбрежен бекас (Limosa limosa) - това е птица от семейство 
Бекасови. Среща се и в България. Размножителния ареал започва от Исландия, през 
Европа до централна Азия. Черноопашатият крайбрежен бекас прекарва зимата в области 
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като Австралия, западна и южна Европа, както и западна Африка. Видът гнезди около 
езера, блата, мочурища и речни естуари. Черноопашатите крайбрежни бекаси се хранят с 
безгръбначни, но също така и с водни растения през зимата или по време на миграцията 
си на юг. Природозащитен статус на птицата – „почти застрашен”. В Европа 
черноопашатия крайбрежен бекас е обект на лов единствено във Франция, където 
годишно се убиват от 6 000 до 8 000 екземпляра. Това дава допълнителен стрес в 
западноевропейските популации, което е и причина за намесата на Европейската комисия 
с план за опазването на птиците от този вид. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-
Белославско езеро”, код BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на популацията му е 2 
– 15 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна. В района на 
Варненско-Белославско езеро има някаква вероятност да се наблюдават преминаващи 
екземпляри от вида по време на миграция, главно по плитките брегови части на ЗЗ. 
Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е 
частично урбанизирана и не предлага подходящи места за хранене, но е възможна 
нощувка и почивка на мигриращи птици от вида черноопашат крайбрежен бекас. 
Бреговата ивица е обрасла има рибарски постройки и съоръжения, има и множество 
отпадъци. Ако се приеме че има вероятност  вида да обитава  бреговата ивица то отнета 
площ от клас земно покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи 
води)”  ще се равнява на около 230 м (2,53 дка) или 0,01 %.   Предвид тези факти и 
липсата на наблюдения на вида при орнитологичните обходи в района, не би могло да се 
очаква значително отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 2 /Дейността може да предизвика временни 
отрицателни въздействия /; 

 Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena) това е птица от семейство Гмурецови 
(Podicipedidae). Среща се и в България като постоянен вид и по време на миграция и 
зимуване. Среща се основно по черноморското крайбрежие и по прилежащите водоеми. 
Природозащитен статус - "незастрашен". Представителността на вида в ЗЗ “Варненско-
Белославско езеро” BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 
0 – 2 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна. В района на 
Варненско-Белославско езеро има някаква вероятност да се наблюдават преминаващи 
екземпляри от вида по време на миграция и зимуване.  Територията, в която ще се 
реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не 
предлага подходящи места за хранене, нощувка и почивка на зимуващите птици от вида. 
Акваториалната част е дълбока и е подходяща за обитаване от вида, който се среща само 
през зимата. В района на ИП няма регистрирани  инд. от вида, преминали през двата 
полеви сезона и зимните месеци. Предвид посочените факти при този вид, не би могло да 
се очаква значително отрицателно въздействие върху вида в сухоземната част, с 
изключение на водната площ с фактора безпокойство, ограничено в малък период  време 
при миграция и зимуване, но което не би повлияло негативно върху популацията на вида в 
зоната. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 /Дейността има много слабо 
отрицателно въздействие/; 

 Малък зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis) - това е птица от семейство 
Бекасови. Среща се и в България при миграция и зимуване. Прекарва зимата основно в 
Северна Африка. Гнезди на Север в тревисти низинни райони, блата, мочурища и речни 
естуари в тайгата. Храни се с безгръбначни, но също така и с водни растения през зимата 
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или по време на миграцията си на юг. Природозащитен статус на птицата – 
„незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ “Варненско-Белославско езеро” 
BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има някаква вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по 
време на миграция,  главно по плитките брегови части на ЗЗ. Територията, в която ще се 
реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не 
предлага подходящи места за хранене, но е възможна нощувка и почивка на мигриращи 
птици от вида. Бреговата ивица е обрасла има рибарски постройки и съоръжения, има и 
множество отпадъци. Ако се приеме че има вероятност  вида да обитава  бреговата ивица 
то отнета площ от клас земно покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, 
течащи води)”  ще се равнява на около 230 м (2,53 дка) или 0,01 %.   Предвид тези факти и 
липсата на наблюдения на вида при орнитологичните обходи в района, не би могло да се 
очаква значително отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 2 /Дейността може да предизвика временни 
отрицателни въздействия /; 

 Голям горски водобегач (Tringa ochropus) - това е птица от семейство Бекасови. 
Храни се с насекоми, ракообразни и червеи. Обитава поречия на реки и други водоеми, 
чиито брегове са обрасли с дървета и храсти. За разлика от другите водобегачи, гнезди в 
стари гнезда на дроздове по храсти и дървета, в близост до вода. У нас има отделни 
гнездови находища, разпръснати в ниските и предпланинските части на цялата страна. 
При миграция и зимуване е широко разпространен. Природозащитен статус на птицата – 
„незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, код 
BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на популацията му е 2 – 15 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. Съгласно „Атлас на гнездящите 
птици” (изд. на БДЗП 2007), във Варненско-Белославски езерен комплекс е възможно 
гнездене на няколко двойки от вида. Територията, в която ще се реализира ИП (30 % 
тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи 
места за хранене, но е възможна нощувка и почивка на мигриращи птици от вида. 
Бреговата ивица е обрасла има рибарски постройки и съоръжения, има и множество 
отпадъци. Ако се приеме че има вероятност  вида да обитава  бреговата ивица то отнета 
площ от клас земно покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи 
води)”  ще се равнява на около 230 м (2,53 дка) или 0,01 %.   Предвид тези факти и 
липсата на наблюдения на вида при орнитологичните обходи в района, не би могло да се 
очаква значително отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 2 /Дейността може да предизвика временни 
отрицателни въздействия /; 

 Голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia) - това е птица от семейство 
Бекасови. По размер превъзхожда големия червеноног водобегач. Палеарктичен вид, 
обитава влажни зони около големи водоеми на север. Храни се с насекоми, ракообразни и 
червеи. При миграция и зимуване е широко разпространен. Природозащитен статус на 
птицата – „незастрашен“. Представителността на вида в ЗЗ “Варненско-Белославско 
езеро” BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, 
спрямо представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-
Белославско езеро има някаква вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри от 
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вида по време на миграция и зимуване.  Територията, в която ще се реализира ИП (30 % 
тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи 
места за хранене, но е възможна нощувка и почивка на мигриращи птици от вида. 
Бреговата ивица е обрасла има рибарски постройки и съоръжения, има и множество 
отпадъци. Ако се приеме че има вероятност  вида да обитава  бреговата ивица то отнета 
площ от клас земно покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи 
води)”  ще се равнява на около 230 м (2,53 дка) или 0,01 %.   Предвид тези факти и 
липсата на наблюдения на вида при орнитологичните обходи в района, не би могло да се 
очаква значително отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 2 /Дейността може да предизвика временни 
отрицателни въздействия /; 

 Голям червеноног водобегач (Tringa erythropus) - това е птица от семейство 
Бекасови. Палеарктичен вид обитава влажни зони от Скандинавия до Азия, зимува по 
Средиземноморието и Африка. Храни се с дребни безгръбначни. У нас се среща основно 
при миграция и зимуване. Природозащитен статус на птицата - "незастрашен". 
Представителността на вида в ЗЗ “Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с 
категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има някаква вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по 
време на миграция и зимуване.  Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика 
и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи места за 
хранене, но е възможна нощувка и почивка на мигриращи птици от вида. Бреговата ивица 
е обрасла има рибарски постройки и съоръжения, има и множество отпадъци. Ако се 
приеме че има вероятност  вида да обитава  бреговата ивица то отнета площ от клас земно 
покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)”  ще се равнява на 
около 230 м (2,53 дка) или 0,01 %.   Предвид тези факти и липсата на наблюдения на вида 
при орнитологичните обходи в района, не би могло да се очаква значително отрицателно 
въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 2 
/Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия /; 

 Обикновен пчелояд (Merops apiaster). Според „Атлас  на  гнездящите  птици  в  
България”  оценявания  вид  е „SPEC 3 Изтощен” в Европа. Включен е в Приложение 3 на 
ЗБР. Числеността му в  страната  е висока 25000-50000 двойки, със стабилни тенденции в 
ареала и нарастваща численост. Характеризира се с разпръснато  разпространение (с  
неравномерна  численост)  в ниските  и  равнинни  райони  на  цялата  страна.  Гнезди  по  
отвесни  земни  пясъчни  или льосови  стени, долини,  крайпътни земни откоси, кариери за 
добив на инертни материали и др. Съгласно "Атлас на гнездящите птици" (изд. на БДЗП 
2007), във Варненско-Белославски езерен комплекс е възможно гнездене на няколко 
двойки от вида. Представителността на вида обаче в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” 
BG0000191 е с категория „D”, т.е. размера на популацията му е „незначителен”, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна, а територията, в чиито обхват ще се 
реализира ИП, е обрасла с тръстика и компрометирана от човека по отношение на 
биологичното разнообразие. Заета е изцяло от растителност, рибарски бараки, черни 
пътища и отпадъци, без установени находища на редки или защитени растения и животни. 
В разглеждания терен напълно липсват отвесни пясъчни или почвени брегове, които биха 
били подходящи за местообитания и гнездене на обикновения пчелояд. Следователно 
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терена на ИП не представлява подходящ биотоп на вида. В района на ИП са регистрирани 
1555 инд. от вида, преминали през наблюдателната точка през пролетния сезон на 2016 г. 
и 2383 бр. през есенния полеви сезон на 2016 г., на височина м/у 60 и 200 м.  Предвид тези 
факти и липсата на гнездящи двойки в близост, не би могло да се очаква значително 
отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по 
десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва въздействие/; 

 Тъмногръд брегобегач (Calidris alpina) - това е малка блатна птица от семейство 
Бекасови (Scolopacidae). Обичаен обитател на арктическите ширини. Гнезди на Север в 
Евразия, в тревисти низинни райони, покрай блата, мочурища. Среща се в България при 
миграция и зимуване. Храни се с безгръбначни, но също така и с водни растения през 
зимата или по време на миграцията си на юг. Природозащитен статус на птицата – 
„незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” 
BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има някаква вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по 
време на миграция  главно по плитките брегови части на ЗЗ. Бреговата ивица на ИП е 
изградена от бетонови изделия с цел брегоукрепване, неподходяща е за обитаване от вида.   
Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е 
частично урбанизирана и не предлага подходящи места за хранене, но е възможна 
нощувка и почивка на мигриращи птици от вида. Бреговата ивица е обрасла има рибарски 
постройки и съоръжения, има и множество отпадъци. Ако се приеме че има вероятност  
вида да обитава  бреговата ивица то отнета площ от клас земно покритие „Водни площи 
във вътрешността (стоящи води, течащи води)”  ще се равнява на около 230 м (2,53 дка) 
или 0,01 %.   Предвид тези факти и липсата на наблюдения на вида при орнитологичните 
обходи в района, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху 
популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 2 /Дейността може да 
предизвика временни отрицателни въздействия /; 

 Малък червеноног брегобегач (Tringa totanus) - това е малка блатна птица от 
семейство Бекасови (Scolopacidae). Отличава се от другите брегобегачи по червените си 
крака. Среща се в България при миграция и зимуване. Гнезди на север в тревисти низинни 
райони, блата, мочурища и речни естуари в тайгата. Храни се с безгръбначни, но също 
така и с водни растения през зимата или по време на миграцията си на юг. 
Природозащитен статус на птицата – „незастрашен“. Представителността на вида в ЗЗ 
“Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на 
популацията му е между 0 – 2 %, спрямо представителността на популацията в цялата 
страна. В района на Варненско-Белославско езеро има някаква вероятност да се 
наблюдават преминаващи екземпляри от вида по време на миграция главно по плитките 
брегови части на ЗЗ. Бреговата ивица на ИН е със стръмен наклон и е силно обрасла 
неподходяща за обитаване от вида.  Територията, в която ще се реализира ИП (30 % 
тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи 
места за хранене, но е възможна нощувка и почивка на мигриращи птици от вида. 
Бреговата ивица е обрасла има рибарски постройки и съоръжения, има и множество 
отпадъци. Ако се приеме че има вероятност  вида да обитава  бреговата ивица то отнета 
площ от клас земно покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи 
води)”  ще се равнява на около 230 м (2,53 дка) или 0,01 %.   Предвид тези факти и 
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липсата на наблюдения на вида при орнитологичните обходи в района, не би могло да се 
очаква значително отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 2 /Дейността може да предизвика временни 
отрицателни въздействия /; 

 Обикновен мишелов (Buteo buteo) – това е средно голяма дневна граблива птица 
от семейство Ястребови (Accipitridae). Среща се в Европа, Азия и Африка. Една от най-
често срещаните дневни грабливи птици в България. Обитава разннообразни 
местообитания, но най-често култивирани земи, изпъстрени с горички. Птиците от по-
северните популации са прелетни. Понякога младите птици се отправят на юг, а 
възрастните остават цяла зима в размножителната си територия. Най-широко 
разпространеният вид граблива птица у нас - постоянен и гнездящо-прелетен вид, една 
част от северната популация зимува в нашата страна. Включен в червения списък на 
световнозастрашените видове (IUCN Red List) – Незастрашен. Представителността на 
вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191 е с категория „D”, т.е. размера на 
популацията му е „незначителен”, спрямо представителността на популацията в цялата 
страна. В района на Варненско-Белославско езеро има голяма вероятност да се 
наблюдават преминаващи или скитащи екземпляри от вида по време на миграция и 
зимуване. В района на ИП са регистрирани 1674 инд. от вида, преминали през 
наблюдателната точка през пролетния сезон на 2016 г. и 1543 бр. през есенния полеви 
сезон на 2016 г., на голяма височина над 300 м. Територията, в която ще се реализира ИП 
(30 % тръстика и сухолюбива растителност), е урбанизирана, липсват дървета и места за 
ловуване,  не предлага подходящи места за гнездене на вида или хранене, нощувка и 
почивка на мигриращи или скитащи птици от вида обикновен мишелов. Предвид тези 
факти и липсата на подходящи условия за обитаване, не би могло да се очаква значително 
отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по 
десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва въздействие/;  

 Голям гмурец (Podiceps cristatus) – това е птица от семейство Гмурецови. Тя е 
отличен плувец и преследва рибата, с която се храни, под водата. Среща се в Европа, 
Азия, Африка, Австралия и Нова Зеландия. Наблюдава се из най-различни водоеми в 
България, както и по Черноморието, като гнездящ, мигриращ и зимуващ вид за България. 
През 1980 г. по Черноморското крайбрежие и влажните зони около него е отчетена 
рекордна численост от 12 031 птици. Обитава сладководни водоеми, рибарници и 
микроязовири. Предпочита водоеми, пръстеновидно обрасли с широка, но не много гъста 
ивица от папур или тръстика; през зимата – големи сладководни езера, язовири, лагуни и 
плитки морски заливи. Храни се с риби, ракообразни, жаби и други. Представителността 
на вида в ЗЗ “Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с категория „А”, т.е. размера на 
популацията му е 15 – 100 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна, 
което предполага по-сериозното му присъствие в района. Съгласно „Атлас на гнездящите 
птици в България” - изд. на БДЗП, 2007, Варненско-Белославския езерен комплекс като 
част от Черноморското крайбрежие е район, където видът се размножава със сигурност. 
По време на зимния период образува големи струпвания, такава най – близко разположена 
на територията на ЗЗ е в раиона на ЗМ „Казашко”. Територията обаче, в която ще се 
реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не 
предлага подходящи места за гнездене, а във водната си част предлага възможност за 
изхранване и обитаване. Видът е установен по време на зимните месеци с численост от 4 
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броя птици в езерото пред ИП. Предвид посочените факти при този вид, не би могло да се 
очаква значително отрицателно въздействие върху вида в сухоземната част, с изключение 
на водната площ, което да се отрази на птиците с фактора безпокойство, ограничено в 
малък период  време при миграция, но което не би повлияло негативно върху популацията 
на вида в зоната. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 /Дейността има 
много слабо отрицателно въздействие/; 

 Сребриста булка (Pluvialis squatarola) – това е птица от семейство 
Дъждосвирцови. Сребристата булка е прелетна птица и е разпространена във всички 
континенти с изключение на Антарктида. Гнезди в Северното полукълбо в тундровите 
райони. У нас се среща в месеците от септември до април. Обитава обширни разляти и 
плитки водоеми, обрасли с растителност. Природозащитен статус – „незастрашен”. Храни 
се с мекотели, червеи, ракообразни, и други дребни безгръбначни. Представителността на 
вида в ЗЗ “Варненско-Белославско езеро” BG0000191 е с категория „D”, т.е. размера на 
популацията му е „незначителен”, спрямо представителността на популацията в цялата 
страна. В района на Варненско-Белославско езеро има някаква вероятност да се 
наблюдават преминаващи екземпляри от вида по време на миграция и зимуване.  
Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е 
частично урбанизирана и не предлага подходящи места за хранене, нощувка и почивка на 
мигриращи птици от вида сребриста булка. Акваториалната част е с голяма дълбочина и е 
неподходяща за обитаване от вида. В района на ИП няма регистрирани  инд. от вида, 
преминали през двата полеви сезона. Предвид тези факти и липсата на наблюдения на 
вида при орнитологичните обходи в района, не би могло да се очаква значително 
отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по 
десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва въздействие/; 

 Голям свирец (Numenius arquata) - това е птица от семейство Бекасови 
(Scolopacidae). Гнезди в северните райони на Евразия. У нас е гнездил в миналото — 
докъм началото на XX-ти век. Понастоящем е възможно гнезденето на отделни двойки, но 
не е потвърдено. По време на миграция и широко разпространен из влажните зони в 
цялата страна, най-вече в крайморските езера. Природозащитен статус – „почти 
застрашен”. Храни се с мекотели, червеи и други дребни безгръбначни. 
Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с 
категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. Съгласно „Атлас на гнездящите 
птици в България” - изд. на БДЗП, 2007, няма данни за гнездене на вида във Варненско-
Белославския езерен комплекс. Също така територията, в която ще се реализира ИП (30 % 
тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи 
места за хранене, нощувка и почивка на мигриращи птици от вида сребриста булка. 
Акваториалната част е с голяма дълбочина и е неподходяща за обитаване от вида. В 
района на ИП няма регистрирани  инд. от вида, преминали през двата полеви сезона. 
Предвид тези факти и липсата на наблюдения на вида при орнитологичните обходи в 
района, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията 
му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не оказва 
въздействие/; 

 Стридояд (Haematopus ostralegus) – това е птица от семейство Дъждосвирцови. 
Гнезди предимно по морските крайбрежия на Европа и Източна Азия и по 
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вътрешноконтиненталните водоеми на Източна Европа и Западна Азия. Прелетна птица за 
Европа и за северните части на азиатския ареал. В по-южните райони се среща 
целогодишно. Гнездещо-прелетен, преминаващ и рядко зимуващ вид за България. През 
втората половина на юли, по Черноморското крайбрежие долитат мигриращи индивиди 
или малки групи. Много рядко единични стридояди остават да зимуват у нас. Общата 
численост на популацията е 30-50 гнездещи двойки. Гнезди по песъчливи и чакълести 
речни острови сред течащи води, диги на солници и оризища, ливади до рибарници и др. 
Храни се с дребни ракообразни, миди, ларви на насекоми, рядко рибки. 
Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, код BG0000191 е с 
категория „В”, т.е. размера на популацията му е 2 – 15 %, спрямо представителността на 
популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско езеро има някаква 
вероятност да се наблюдават преминаващи екземпляри от вида по време на миграция  
главно по плитките брегови части на ЗЗ. Територията, в която ще се реализира ИП (30 % 
тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи 
места за хранене, но е възможна нощувка и почивка на мигриращи птици от вида. 
Бреговата ивица е обрасла има рибарски постройки и съоръжения, има и множество 
отпадъци. Ако се приеме че има вероятност  вида да обитава  бреговата ивица то отнета 
площ от клас земно покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи 
води)”  ще се равнява на около 230 м (2,53 дка) или 0,01 %.   Предвид тези факти и 
липсата на наблюдения на вида при орнитологичните обходи в района, не би могло да се 
очаква значително отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 2 /Дейността може да предизвика временни 
отрицателни въздействия /; 

 Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) – това е птица от семейство Соколови, 
срещаща се в България. Има изявен полов диморфизъм, мъжкия е със сива глава и 
ръждиви изпъстрени с тъмни петънца криле, а женската еднообразно кафеникава, 
изпъстрена с по-тъмни петънца. Широко разпространен в Европа, Азия и Африка вид, но с 
ниска плътност на популацията. Само в най-северните райони е прелетен, а в останалите 
части може да бъде видян целогодишно. Предпочита открити местности и избягва гъсти и 
затворени гори. Често може да се види да лети над поляни, ниви и ливади. Понякога се 
среща в градска среда. Широко разпространен в България вид, обявен за защитен. 
Представителността на вида в ЗЗ “Варненско-Белославско езеро” BG0000191 е с категория 
„D”, т.е. размера на популацията му е “незначителен”, спрямо представителността на 
популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско езеро има вероятност да 
се наблюдават прелитащи ята от вида по време на миграция и единични скитащи или 
ловуващи птици. Видът е с малък размер и притежава бърз и маневрен полет. За разлика 
от по-тежките реещи птици, черношипата ветрушка е способна бързо да реагира и 
преодолява препятствия по пътя си. Територията, в която ще се реализира ИП (30 % 
тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи 
места за гнездене, но има вероятност да се наблюдават хранещи се птици от вида 
черношипа ветрушка. Предвид тези факти и липсата на наблюдения на вида при 
орнитологичните обходи в района, не би могло да се очаква значително отрицателно 
въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 
/Дейността има много слабо отрицателно въздействие/; 
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 Речен дъждосвирец (Charadrius dubius). Речният дъждосвирец е дребна птица от 
семейство Дъждосвирцови с дължина на тялото до 14 см. Палеарктичен вид, които 
обитава Европа, Северна Африка и Азия. Зимува на север от 5° ю.ш., а също така на п-ов 
Индостан, Индокитай, Китай и Индонезия. Има слабо изразен сезонен диморфизъм. 
Обитава чакълести и песъчливи крайбрежия. Гнездящо-прелетен, преминаващ и зимуващ 
вид. Среща се край водоеми в ниските части на страната. По Черноморието гнезди по 
всички плажове, в близост до сладка вода с численост 100–130 двойки. Гнездовата му 
популация наброява между 1500 и 2000 двойки у нас. Храни се с твърдокрили насекоми и 
ларвите им, ларви на ручейници, червеи, дребни миди и семена и др. Природозащитен 
статус – „уязвим”. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” 
BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има вероятност да се наблюдават екземпляри от вида по време на миграция главно 
по плитките брегови части на ЗЗ. Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика 
и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи места за 
хранене, но е възможна нощувка и почивка на мигриращи птици от вида. Бреговата ивица 
е обрасла има рибарски постройки и съоръжения, има и множество отпадъци. Ако се 
приеме че има вероятност  вида да обитава  бреговата ивица то отнета площ от клас земно 
покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)”  ще се равнява на 
около 230 м (2,53 дка) или 0,01 %.   Предвид тези факти и липсата на наблюдения на вида 
при орнитологичните обходи в района, не би могло да се очаква значително отрицателно 
въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 2 
/Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия /; 

 Крещалец (Rallus aquaticus) - това е птица от семейство Дърдавцови (Rallidae). 
Обитава влажни зони. Разпространен е в Евразия, Северна Африка, Турция. Има групово 
разпространение в ниските части на страната, основно по Дунавското и Черноморското 
крайбрежие, Тракийската низина и Софийското поле. През зимата се среща и във водоеми 
и паркове и градини на населените места (напр. Южен парк в София). Храни се с 
насекоми и мекотели. Обитава влажни зони с обилна растителност по периферията, 
включително и съвсем малки водоеми. Извършва миграции според метеорологичните 
условия и наличието на незамръзнали водоеми. В Южна България и по Черноморието се 
среща целогодишно. Природозащитен статус – „почти застрашен”. Представителността на 
вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на 
популацията му е между 0 – 2 %, спрямо представителността на популацията в цялата 
страна. В района на Варненско-Белославско езеро има вероятност да се наблюдават 
екземпляри от вида целогодишно, главно по плитките брегови части на ЗЗ. Територията, в 
която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е частично 
урбанизирана и не предлага подходящи места за хранене, но е възможна нощувка и 
почивка на мигриращи птици от вида.  Бреговата ивица е обрасла има рибарски постройки 
и съоръжения, има и множество отпадъци. Ако се приеме, че има вероятност  вида да 
обитава  разглеждания терен,  то отнета част от ЗЗ за  клас земно покритие „Тресавища, 
блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища” ще се равнява на около 1,2 
%.   Предвид тези факти и липсата на наблюдения на вида при орнитологичните обходи в 
района, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията 
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му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 2 /Дейността може да предизвика 
временни отрицателни въздействия /; 

 Зимно бърне (Anas crecca) е един от по-дребните представители на семейство 
Патицови (Anatidae), разред Гъскоподобни (Anseriformes). Гнезди практически в цяла 
Европа (включително България) и Азия. Зимува в Африка, южните части на Азия. 
Обитава гъсто обрасли крайбрежни участъци. Храни се със смесена храна. Извършва 
сезонни миграции. Природозащитен статус – „незастрашен”. На територията на България 
е ловен обект. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, код 
BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на популацията му е 2 – 15 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. Съгласно „Атлас на гнездящите 
птици в България” - изд. на БДЗП, 2007, няма данни за гнездене на вида във Варненско-
Белославския езерен комплекс. В района на Варненско-Белославско езеро има вероятност 
да се наблюдават екземпляри от вида по време на миграцияи с по големи числености в 
зимните месеци на годината.  Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и 
сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи места за 
хранене, нощувка и почивка на зимуващите и мигриращите птици от вида. 
Акваториалната част е с дълбочина подходяща за обитаване от вида, който се среща само 
през зимата. В района на ИП са регистрирани  6 инд. от вида по време на зимния 
мониторинг, наблюдаван през зимните месеци. Предвид тези факти и краткотрайното 
обитаване в района, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху 
популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 / Дейността има 
много слабо отрицателно въздействие /; 

 Чайка буревестница (Larus canus) това е средно голяма птица от семейство 
Чайкови (Laridae). Гнезди в северните райони на Евразия и Америка, зимува по 
Средиземноморието и Северна Африка. У нас се среща през зимата по морски и речни 
крайбрежия. Природозащитен статус – „незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ 
„Варненско-Белославско езеро”, код BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на 
популацията му е 2 – 15 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна. В 
района на Варненско-Белославско езеро има вероятност да се наблюдават прелитащи ята 
от вида по време на миграция и единични птици. Територията, в която ще се реализира 
ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана не предлага 
подходящи места за гнездене, но има вероятност да се наблюдават хранещи се птици от 
вида чайка буревестница. Предвид тези факти и липсата на наблюдения на вида при 
орнитологичните обходи в района, не би могло да се очаква значително отрицателно 
въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 
/Дейността има много слабо отрицателно въздействие/; 

Малка бекасина (Lymnocryptes minimus) – това е най-малката птица от семейство 
Бекасови (Scolopacidae). Гнезди в северните райони на Евразия, зимува по 
Средиземноморието и Северна Африка. У нас се среща при миграция и зимуване по 
морски и речни крайбрежия. Храни се предимно със земни червеи и насекоми. 
Природозащитен статус – „незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-
Белославско езеро” BG0000191 е с категория „D”, т.е. размера на популацията му е 
„незначителен”, спрямо представителността на популацията в цялата страна. В района на 
Варненско-Белославско езеро има вероятност да се наблюдават прелитащи ята от вида по 
време на миграция и единични птици. Територията, в която ще се реализира ИП (30 % 
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тръстика и сухолюбива растителност е частично урбанизирана не предлага подходящи 
места за гнездене, но има вероятност да се наблюдават хранещи се птици от вида. 
Предвид тези факти и липсата на наблюдения на вида при орнитологичните обходи в 
района, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията 
му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 /Дейността има много слабо 
отрицателно въздействие/; 

 Ням лебед (Cygnus olor). Немият лебед е най-едрият представител на разред 
Гъскоподобни. Тежи между 7 и 15 кг. Дължина на тялото му е 150–170 см, размах на 
крилете около 220–240 см. Няма изразен полов диморфизъм. Оперението му е чисто бяло. 
Младите птици са светло сиви с кафеникав оттенък, бяла окраска придобиват на третата 
година. Шията на немият лебед е по-дебела отколкото на другите лебеди и характерна 
особеност е, че я държи във формата на буквата 'S', често докато плува повдига леко 
крилете си и добива много ефектен вид на платноходка. Единствените звуци които може 
да издава са шипене и леко съскане. Много спокойна и смела птица, притежаваща 
впечатляваща сила, с удар на крилете или клюна може да убие лисица, куче или да счупи 
човешка ръка. Ощипванята му с човка, също са много болезнени. Родината на немия лебед 
е Азия, Европа (включително и България),  Северна Америка, Южна Америка, Австралия, 
но в наши дни е успешно аклиматизиран по цял свят. Прелетна птица, зимува в Северна 
Африка и Южна Азия. Обитава крайбрежните участъци на езера, язовири и големи реки, 
като понякога можем да го срещнем и в соленоводни басейни, включително морета, 
океани. Живее по двойки, агресивна птица, неохотно съжителстваща с други видове, често 
опитва да удря и щипе представители, както на своя, така и на други видове в смесените 
ята. Храни се с растителна и животинска храна, която търси на дълбочина до метър, метър 
и половина. На много места по света немият лебед живее в полудиво състояние като 
паркова птица, дори дивите популации често се заселват да живеят в близост до хората. 
Размножава се добре в домашни условия и се чувства добре в човешка близост. В 
България е защитен вид. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, 
код BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на популацията му е 2 – 15 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославско 
езеро има вероятност да се наблюдават единични преминаващи, хранещи се или почиващи 
екземпляри от вида през зимата. Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика 
и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи места за 
хранене, нощувка и почивка на зимуващите и мигриращите птици от вида. 
Акваториалната част е с дълбочина подходяща за обитаване от вида, който се среща само 
през зимата. В района на ИП са регистрирани  6 инд. от вида по време на зимния 
мониторинг, наблюдаван през зимните месеци и 2 инд. по време на пролетната миграция, 
които са летели на височина 150 м. Предвид тези факти и краткотрайното обитаване в 
района, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията 
му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 / Дейността има много слабо 
отрицателно въздействие /; 

Голяма белочела гъска (Anser albifrons) - това е едър представител на 
семейство Патицови, разред Гъскоподобни. Широко разпространена и с висока численост 
в Европа, Азия и Северна Америка, среща се и в България. Типична прелетна птица. 
Гнезди в открити местности в тундрата, в близост до морския бряг или във влажни зони. 
По време на зимуване се храни в обработваеми земи и други тревни площи, а нощува в 
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блата, езера, язовири, по-рядко в реки и крайбрежни морски води. Ловен вид за България. 
Представителността на вида в ЗЗ “Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с 
категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна, а ИП е достaтъчно отдалечено (около 
100 км) от основните зимовища на голямата белочела гъска у нас – Шабленско и 
Дуранкулашко езеро. В района на Варненско-Белославско езеро има вероятност да се 
наблюдават единични преминаващи, хранещи се или почиващи екземпляри от вида през 
зимата.  Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива 
растителност), е частично урбанизирана, няма обработваеми площи засети с есеници и не 
предлага подходящи места за гнездене, хранене, нощувка и почивка на мигриращи или 
скитащи птици. Предвид тези факти и липсата на наблюдения на вида при 
орнитологичните обходи в района, не би могло да се очаква значително отрицателно 
въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 
/Дейността не оказва въздействие/;  

 Сива гъска (Anser anser) – това е едър представител на семейство Патицови, 
разред Гъскоподобни. Палеарктичен вид, който гнезди на Скандинавския полуостров, 
Исландия, Великобритания, Централна Европа, Балканския полуостров, Белорусия, 
Украйна, европейската територия на Русия, и Азия. Гнездещ, мигриращ и зимуващ вид. В 
миналото сивата гъска е мътила предимно в по-големите блата по р. Дунав и езерата по 
Черноморското крайбрежие, като числеността на популацията не е надвишавала 25 
двойки. Обитава езера и блата с обширни тръстикови масиви и добра хранителна база. На 
о. Персин гнезди и в наводнени върбови гори, където прекарва и времето за линеене. 
Храната включва различни ливадни растения. През зимата птиците се хранят по блоковете 
със зимници, заедно с голямата белочела гъска. Природозащитен статус – „застрашен”. 
Представителността на вида в ЗЗ “Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с 
категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. Съгласно „Атлас на гнездящите 
птици в България” - изд. на БДЗП, 2007, няма данни за гнездене на вида във Варненско-
Белославския езерен комплекс. В района на Варненско-Белославско езеро има вероятност 
да се наблюдават единични преминаващи или почиващи екземпляри от вида през зимата.  
Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е 
частично урбанизирана, липсват обработваеми площи засети с есеници и не предлага 
подходящи места за гнездене, хранене, нощувка и почивка на мигриращи или скитащи 
птици. Предвид тези факти и липсата на наблюдения на вида при орнитологичните обходи 
в района, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху 
популацията му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0 /Дейността не 
оказва въздействие/; ; 

 Бял ангъч (Tadorna tadorna).  Белият ангъч наричан още килифар е сравнително 
едър представител на семейство Патицови (Anatidae), разред Гъскоподобни (Anseriformes). 
Разпространен е в Европа (включително България) и голяма част от Азия. Навсякъде е 
прелетна птица с изключение на Британските острови, средиземноморските страни и по-
топлите части на Азия, като Иран, Туркменистан и др. Зимува по крайбрежието на 
Северно море, Британските острови, Бискайсия залив, Средиземно море, Централните 
части на Индия, Бирма и др. Населява предимно крайбрежията на соленоводни басейни и 
по-рядко сладководни. В миналото е бил ловен обект в нашата страна, но поради 
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намалялата му численост е включен в Червената книга на защитените видове. Сведенията 
са, че към момента в нашата страна гнездят около 50 двойки. Когато е бил по-често 
срещан, понякога са го отглеждали редом с другите домашни птици и успешно е 
изпълнявал функцията на пазач на ятото, като е издавал крясъци и смело се хвърлял срещу 
неприятелите. Представителността на вида в ЗЗ “Варненско-Белославско езеро” 
BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. Съгласно „Атлас на гнездящите 
птици в България“ - изд. на БДЗП, 2007, Варненско-Белославския езерен комплекс е едно 
от сигурните гнездови местообитания на белия ангъч, но много по-голяма е вероятността 
да се наблюдава по време на зимуване. В района на Варненско-Белославски езерен 
комплекс има вероятност да се наблюдават преминаващи, хранещи или почиващи 
екземпляри от вида по време на прелет.  Територията, в която ще се реализира ИП (30 % 
тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи 
места за гнездене, хранене, нощувка и почивка на птици от вида. В разглеждания терен 
напълно липсват кариери, тръстикови масиви и свободни терени, които биха били 
подходящи за местообитания. Следователно терена на ИП не предоставя подходящ 
биотоп за гнездене на вида. В района на ИП не са регистрирани  инд. от вида, по време на 
орнитологичния мониторинг и зимния период. Предвид посочените факти при този вид, 
не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие, което не би повлияло 
негативно върху популацията му на в зоната. Оценка на въздействието по десетобалната 
скала – 0 /Дейността не оказва въздействие/; 

Сива патица (Anas strepera) – това е представител на семейство Патицови 
(Anatidae), разред Гъскоподобни (Anseriformes). Палеарктичен вид. Гнезди в Европа, Азия 
и централна Северна Америка. В Европа ареалът е силно разпокъсан на отделни, 
изолирани едно от друго находища. Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид за 
България, в миналото обикновен и многочислен в цялата страна. Обитава разнообразни 
влажни зони. По р. Дунав – блата и езера с богата подводна растителност и обширни 
тръстикови масиви, в района на Бургаските езера – водоеми с голяма открита водна 
повърхност и разположена по периферията растителност. По време на миграция и 
зимуване в най-различни влажни зони, включително и бавно течащи реки и морски 
заливи. Основно растителнояден вид – семена и различни части на водни и водолюбиви 
растения. Описани са случаи и на клептопаразитизъм спрямо други водоплаващи птици. 
Природозащитен статус – „критично застрашен”. Представителността на вида в ЗЗ 
„Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на 
популацията му е между 0 – 2 %, спрямо представителността на популацията в цялата 
страна. Съгласно „Атлас на гнездящите птици в България” - изд. на БДЗП, 2007, 
Варненско-Белославския езерен комплекс е едно от сигурните гнездови местообитания на 
сивата патица. В района на Варненско-Белославски езерен комплекс има вероятност да се 
наблюдават преминаващи, хранещи или почиващи екземпляри от вида по време на прелет.  
Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е 
частично урбанизирана и не предлага подходящи места за гнездене, хранене, нощувка и 
почивка на птици от вида. В разглеждания терен напълно липсват обширни тръстикови 
масиви и свободни терени, които биха били подходящи за местообитания. В 
акваториалната си част ИП предоставя възможност за изхранване главно през зимните и 
пролетните месеци от годината, когато се наблюдават представители на вида. В района на 
ИП са регистрирани  6 инд. от вида по време на зимния мониторинг, наблюдаван през 
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зимните месеци. Предвид посочените факти при този вид, би могло да се очаква само 
безпокойство по време на движение на плавателните средства, а през останалото време не 
се очаква значително отрицателно въздействие. Очакваното въздействие не би повлияло 
негативно върху популацията му в зоната. Оценка на въздействието по десетобалната 
скала – 1 / Дейността има много слабо отрицателно въздействие/; 

 Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – това е средно голям представител на 
семейство Патицови, разред Гъскоподобни. Широко разпространена в цялата страна, но 
без високите части на планините. По-често срещана около големите влажни зони покрай 
реките Дунав, Тунджа, Марица и Черноморското крайбрежие. Не мигрира на дълги 
разстояния. Придвижванията зависят от метеорологичните условия и наличието на 
незамръзнали водоем. Храни се с водни безгръбначни, семена, корени, зелени части на 
растенията. Обитава най-разнообразни по тип и размер водоеми, включително в градски 
паркове и градини. Природозащитен статус – „незастрашен”. Основен ловен обект за 
страната. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, код 
BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на популацията му е 2 – 15 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. Съгласно „Атлас на гнездящите 
птици в България” - изд. на БДЗП, 2007, Варненско-Белославския езерен комплекс е едно 
от сигурните гнездови местообитания на зеленоглавата патица. Територията, в която ще 
се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и 
не предлага подходящи места за хранене, нощувка и почивка на зимуващите и 
мигриращите птици от вида. Акваториалната част е с дълбочина подходяща за обитаване 
от вида. В района на ИП са регистрирани  12 инд. от вида по време на зимния мониторинг, 
наблюдаван през зимните месеци. Предвид тези факти и краткотрайното обитаване в 
района, не би могло да се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията 
му. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 / Дейността има много слабо 
отрицателно въздействие /; 

 Шилоопашата патица (Anas acuta), наричана още и „кълкуйрук“, е средно голям 
представител на семейство Патицови, разред Гъскоподобни. Лети бързо и леко. Плува 
добре, но не обича да се гмурка. Шилоопашатата патица се среща навсякъде, където има 
водни басейни и открити пространства за гнездене. Отдава предпочитание на езера, блата 
и язовири. В България е сравнително често срещан вид. Приема смесена храна, като на 
север преобладава животинската, а на юг — растителната. Благодарение на дългата си 
шия достига храна на по-дълбоки места отколкото другите представители на семейството. 
Шилоопашатата патица е близък със зеленоглавата патица вид, с който има регистрирани 
случаи на кръстоски. Тя е ловен обект на територията на България. Природозащитен 
статус – „незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, 
код BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на популацията му е 2 – 15 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. Съгласно „Атлас на гнездящите 
птици в България” - изд. на БДЗП, 2007, Варненско-Белославския езерен комплекс не е 
гнездово местообитание на шилоопашатата патица. В района на Варненско-Белославски 
езерен комплекс има вероятност да се наблюдават преминаващи, хранещи или почиващи 
екземпляри от вида по време на прелет.  Територията, в която ще се реализира ИП (30 % 
тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи 
места за гнездене, хранене, нощувка и почивка на птици от вида. В разглеждания терен 
напълно липсват обширни тръстикови масиви и свободни терени, които биха били 
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подходящи за местообитания. В акваториалната си част ИП предоставя възможност за 
изхранване главно през зимните и пролетните месеци от годината, когато се наблюдават 
представители на вида. Предвид посочените факти при този вид, би могло да се очаква 
само безпокойство по време на движение на плавателните средства, а през останалото 
време не се очаква значително отрицателно въздействие. Очакваното въздействие не би 
повлияло негативно върху популацията му в зоната.  Оценка на въздействието по 
десетобалната скала – 1 / Дейността има много слабо отрицателно въздействие /; 

 
 Лятно бърне (Anas querquedula), наричано още чакръкчийка, е сравнително 

дребен представител на семейство Патицови (Anatidae), разред Гъскоподобни 
(Anseriformes). Палеарктичен вид. Разпространен в бореалната, умерената, 
средиземноморската, степната и пустинната климатична област. Гнездящо-прелетен и 
преминаващ вид за страната. В миналото е широко разпространен по блатата и езерата. В 
Атлас на гнездящите птици в България се посочват 100–350 двойки. Видът е ловен обект у 
нас и вероятно част от гнездовата популация и прираста й са отстрелвани през ловния 
сезон, което лимитира възможностите за възпроизводство и увеличаване. Обитава блата с 
различна големина, рибовъдни стопанства, микроязовири, понякога и временни водоеми с 
обраствания по бреговете. Храни се предимно с различни части на растения, водни 
безгръбначни и ларви на водни насекоми. Природозащитен статус – „уязвим”. 
Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с 
категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 0 – 2 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. Съгласно „Атлас на гнездящите 
птици в България” - изд. на БДЗП, 2007, Варненско-Белославския езерен комплекс е едно 
от сигурните гнездови местообитания на лятното бърне. В района на Варненско-
Белославски езерен комплекс има вероятност да се наблюдават преминаващи, хранещи 
или почиващи екземпляри от вида по време на прелет.  Територията, в която ще се 
реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не 
предлага подходящи места за гнездене, хранене, нощувка и почивка на птици от вида. В 
разглеждания терен напълно липсват обширни тръстикови масиви и свободни терени, 
които биха били подходящи за местообитания. В акваториалната си част ИП предоставя 
възможност за изхранване главно през зимните и пролетните месеци от годината, когато 
се наблюдават представители на вида. Предвид посочените факти при този вид, би могло 
да се очаква само безпокойство по време на движение на плавателните средства, а през 
останалото време не се очаква значително отрицателно въздействие. Очакваното 
въздействие не би повлияло негативно върху популацията му в зоната. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 1 / Дейността има много слабо отрицателно 
въздействие /; 

 Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis) е птица от семейство Гмурецови 
(Podicipedidae). Рядко гнездещ, предимно преминаващ и зимуващ вид. В миналото е 
обитавал основно по-големите блата по поречието на р. Дунав и Бургаските езера. Сега 
единични двойки се размножават нередовно в резервата "Сребърна" и рибарниците 
„Калимок” при Тутракан. Общата численост в страната не превишава 40 гнездещи двойки. 
През гнездовия период предпочита обширни сладководни езера, рибарници с големи 
отделни басейни, богато обрасли с растителност, върху която строи гнездата си. През 
зимата e близо до морския бряг и в крайбрежните езера, по-рядко в големи, незамръзващи 
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сладководни басейни, язовири и др. Храна – дребна риба, ракообразни, миди, водорасли, 
водни насекоми и техните ларви. Природозащитен статус – „критично застрашен”. 
Представителността на вида в ЗЗ “Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с 
категория „А”, т.е. размера на популацията му е 15 – 100 %, спрямо представителността на 
популацията в цялата страна. Съгласно „Атлас на гнездящите птици в България” - изд. на 
БДЗП, 2007, Варненско-Белославския езерен комплекс е едно от сигурните гнездови 
местообитания на черновратия гмурец. По време на зимния период образува струпвания, 
такава най – близко разположена на територията на ЗЗ са регистрирани в района на ЗМ 
„Казашко”. Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива 
растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи места за гнездене, 
хранене, нощувка и почивка на птици от вида. В разглеждания терен напълно липсват 
обширни тръстикови масиви и свободни терени, които биха били подходящи за 
местообитания. В акваториалната си част ИП предоставя възможност за изхранване 
главно през зимните и пролетните месеци от годината, когато се наблюдават 
представители на вида. В района на ИП са регистрирани  3 инд. от вида по време на 
зимния мониторинг в акваторията. Предвид посочените факти при този вид, би могло да 
се очаква само безпокойство по време на движение на плавателните средства, а през 
останалото време не се очаква значително отрицателно въздействие. Очакваното 
въздействие не би повлияло негативно върху популацията му в зоната. Оценка на 
въздействието по десетобалната скала – 1 / Дейността има много слабо отрицателно 
въздействие /; 

 Сива чапла (Ardea cinerea) – това е птица от семейство Чаплови. Среща се в 
България. Сивата чапла е частично прелетна птица. В северните области се появява още 
преди да изчезнат снеговете и щом малките станат самостоятелни веднага предприема 
миграции. Младите птици веднага щом станат способни да летят предприемат големи 
миграции и често достигат северните брегове на Африка или Южна Азия. Те често се 
установяват в колонии на разстояния от порядъка на 1000 км от мястото където са се 
излюпили. Общо взето северните европейски популации зимуват в Южна Европа и 
Северна Африка. Голяма част от популациите размножаващи се в централна и южна 
Европа водят уседнал начин на живот. Храни се предмно с риба и по-малко с насекоми, 
мишки, змии, малките на други птици, включително възрастни гмурци. На територията на 
България е защитен от закона вид. Представителността на вида в ЗЗ “Варненско-
Белославско езеро” BG0000191, е с категория „С”, т.е. размера на популацията му е между 
0 – 2 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна. Съгласно "Атлас на 
гнездящите птици в България" - изд. на БДЗП, 2007, Варненско-Белославския езерен 
комплекс е едно от сигурните гнездови местообитания на сивата чапла. Сивата чапла 
гнезди в ЗМ „Ятата” която се намира в югозападна посока, територията предоставя най – 
добри условия за обитаване на територията на ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”. В 
района на ИП са регистрирани 12 инд. от вида, преминали през наблюдателната точка 
през пролетния сезон на 2016 г. и 1 бр. през есенния полеви сезон на 2016 г., над водната 
повърхност. Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива 
растителност) е частично урбанизирана, малка по размери с невъзможност за гнездене и 
обитаване  от вида. В разглеждания терен напълно липсват терени, които биха били 
подходящи за местообитания. Следователно терена на ИП не предоставя подходящ 
биотоп за гнездене на вида, но е възможно да ги използва за почивка. В акваториалната си 
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част ИП не предоставя възможност за изхранване, твърде е дълбока. Ако се направи 
предположение за някаква възможност за обитаване, то отнетата площ от ЗЗ се равнява на 
1,2 % от клас земно покритие „Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на 
водоемите, мочурища”, а от общата площ на зоната се равнва на 0,05 %. Предвид тези 
факти и липсата на подходящи условия за обитаване, не би могло да се очаква значително 
отрицателно въздействие върху популацията му. Оценка на въздействието по 
десетобалната скала – 1 /Дейността има много слабо отрицателно въздействие/; 

 Фиш (Anas penelope), наричан още „фишовец“ или „свирачка“, е сравнително 
дребна птица от семейство Патицови, разред Гъскоподобни. Широко разпространена в 
Европа (включително България) и Азия. Придържа се към гористи местности изпъстрени 
с езера и големи реки. Патиците мигрират през зимата на юг, далеч от периметъра на 
областта, в която се размножават. Приема храна от смесен произход, животинска и 
растителна. Извън размножителния период е изключително общителна птица и често 
формира големи ята. Ловен обект на територията на България. Природозащитен статус – 
„незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, код 
BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на популацията му е 2 – 15 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. Съгласно „Атлас на гнездящите 
птици в България“ - изд. на БДЗП, 2007, Варненско-Белославския езерен комплекс не е 
гнездово местообитание на фиша. В района на Варненско-Белославски езерен комплекс 
има вероятност да се наблюдават преминаващи, хранещи или почиващи екземпляри от 
вида по време на прелет.  Територията, в която ще се реализира ИП (обрасла с тръстика), е 
частично урбанизирана и не предлага подходящи места за хранене, нощувка и почивка на 
зимуващите и мигриращите птици от вида. Акваториалната част е с дълбочина подходяща 
за обитаване от вида, който се среща само през зимата. В района на ИП не са 
регистрирани  инд. от вида, по време на орнитологичния мониторинг и зимния период. В 
акваториалната си част ИП предоставя възможност за изхранване главно през зимните и 
пролетните месеци от годината, когато се наблюдават представители на вида. Предвид 
посочените факти при този вид не се очаква значително отрицателно въздействие, но би 
могло да се очаква безпокойство по време на движение на плавателните средства, което не 
би повлияло негативно върху популацията на вида в зоната. Оценка на въздействието по 
десетобалната скала – 1 / Дейността има много слабо отрицателно въздействие /; 

 Голям корморан (Phalacrocorax carbo) е птица от семейство Корморанови. Среща 
се и в България. Той е най-едрият от трите вида корморани, които гнездят у нас. В 
България гнезди колониално, основно по дървета, но също така и по метални конструкции 
на електропреносната мрежа. Образува и смесени колонии с лопатарка, сива, нощна и 
малка бяла чапла. Снася 3 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода април-май. 
Колониите са локализирани основно по дунавските острови, в близост до големи реки, 
езера, язовири и морето. Не мигрира на дълги разстояния. През зимата се струпва на ята в 
големи незамръзващи водоеми и по морското крайбрежие. Храни се с риба, която лови 
поединично или в групи, понякога заедно с пеликани. Зависим е от големи водни басейни, 
богати на риба. Природозащитен статус – „незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ 
„Варненско-Белославско езеро”, код BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на 
популацията му е 2 – 15 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна. 
Но съгласно „Атлас на гнездящите птици в България” - изд. на БДЗП, 2007, Варненско-
Белославския езерен комплекс не е гнездово местообитание на големия корморан. 
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Територията в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива растителност) е 
частично урбанизирана и не предлага подходящи места за гнездене, хранене, нощувка и 
почивка на птици от вида. В разглеждания терен напълно липсват високи дървета, които 
биха били подходящи за нощувка, почивка и загнездване. Следователно терена на ИП не 
предоставя подходящ биотоп за гнездене на вида. В акваториалната част на ИП са 
регистрирани  7 хранещи се инд. от вида, по време на орнитологичния мониторинг в 
зимния период. В акваториалната си част ИП предоставя възможност за изхранване 
главно през зимните и пролетните месеци от годината, когато се наблюдават 
представители на вида. Предвид посочените факти при този вид не се очаква значително 
отрицателно въздействие, но би могло да се очаква безпокойство по време на движение на 
плавателните средства, което не би повлияло негативно върху популацията на вида в 
зоната.  Оценка на въздействието по десетобалната скала – 2 /Дейността може да 
предизвика временни отрицателни въздействия /; 

 Клопач (Anas clypeata) – това е птица от семейство Патицови, разред 
Гъскоподобни. Разпространена е повсеместно в Европа, Азия, Северна Америка и 
Микронезия. Зимува в Южна Европа и Средиземноморието. У нас е по-многобройна по 
време на миграция и зимуване. Има еднични гнездови находища по поречието на река 
Дунав, Черноморието, Тракийската низина и софийското поле. Храни се с водни 
безгръбначнии животни и семена. Обитава блата, сладководни и солени езера, често със 
затревени брегове. Ловен обект на територията на България. Природозащитен статус – 
„незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, код 
BG0000191 е с категория „В”, т.е. размера на популацията му е 2 – 15 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. Съгласно "Атлас на гнездящите 
птици в България" - изд. на БДЗП, 2007, Варненско-Белославския езерен комплекс е едно 
от сигурните гнездови местообитания на клопача. В района на Варненско-Белославски 
езерен комплекс има вероятност да се наблюдават преминаващи, хранещи или почиващи 
екземпляри от вида по време на прелет.  Територията, в която ще се реализира ИП (30 % 
тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи 
места за хранене, нощувка и почивка на зимуващите и мигриращите птици от вида. 
Акваториалната част е с дълбочина подходяща за обитаване от вида, който се среща само 
през зимата. В района на ИП не са регистрирани  инд. от вида, по време на 
орнитологичния мониторинг и зимния период. В акваториалната си част ИП предоставя 
възможност за изхранване главно през зимните и пролетните месеци от годината, когато 
се наблюдават представители на вида. Предвид посочените факти при този вид не се 
очаква значително отрицателно въздействие, но би могло да се очаква безпокойство по 
време на движение на плавателните средства, което не би повлияло негативно върху 
популацията на вида в зоната. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 / 
Дейността има много слабо отрицателно въздействие /; 

 Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis). Малкият гмурец  е птица от семейство 
Гмурецови. Среща се в България, това е най-дребният европейски представител на 
семейство Гмурецови. През размножителния период птиците от този вид са с 
шоколадовокафява гуша и жълто-зеленикава кожна гънка около клюна. Обитава различни 
по големина сладководни блата, обрасли с водна растителност. Храни се с дребни рибки, 
земноводни, водни насекоми. Природозащитен статус - "уязвим". Гнездещо-прелетен, 
преминаващ и зимуващ вид у нас. В миналото е повсеместно разпространен край блата, 
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реки и вирове. Представителността на вида в ЗЗ “Варненско-Белославско езеро” 
BG0000191, е с категория „А”, т.е. размера на популацията му е 15 – 100 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. Съгласно „Атлас на гнездящите 
птици в България” - изд. на БДЗП, 2007, Варненско-Белославския езерен комплекс е едно 
от сигурните гнездови местообитания на малкия гмурец. По време на зимния период 
образува струпвания, такава най – близко разположени са в територията на ЗЗ е в района 
на ЗМ „Казашко”. Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива 
растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи места за хранене, 
нощувка и почивка на зимуващите и мигриращите птици от вида. Акваториалната част е с 
дълбочина подходяща за обитаване от вида, който се среща само през зимата. В района на 
ИП не са регистрирани  инд. от вида, по време на орнитологичния мониторинг и зимния 
период. В акваториалната си част ИП предоставя възможност за изхранване главно през 
зимните и пролетните месеци от годината, когато се наблюдават представители на вида. 
Предвид посочените факти при този вид не се очаква значително отрицателно 
въздействие, но би могло да се очаква безпокойство по време на движение на 
плавателните средства, което не би повлияло негативно върху популацията на вида в 
зоната.Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 / Дейността има много слабо 
отрицателно въздействие /; 

 Голям нирец (Mergus merganser) – това е сравнително едра птица от семейство 
Патицови (Anatidae), разред Гъскоподобни (Anseriformes). Гнезди в северните части на 
Европа, Азия и Северна Америка. Зимува в останалата част на Европа (включително и в 
България), южните части на Азия и Северна Америка. Обитава езера и реки с бистра вода 
и богати на живот по време на размножителния период, а извън него езера, блата, язовири, 
морски крайбрежия. Храни се предимно с животинска храна, дребни риби, водни 
насекоми. По време на хранене се гмурка до около 4 метра дълбочина. През месец август 
линее и през това време губи способността си за летене. Природозащитен статус – 
„незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ “Варненско-Белославско езеро” 
BG0000191, е с категория „А”, т.е. размера на популацията му е 15 – 100 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославски 
езерен комплекс има вероятност да се наблюдават преминаващи, хранещи или почиващи 
екземпляри от вида по време на прелет.  Територията, в която ще се реализира ИП (30 % 
тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи 
места за хранене, нощувка и почивка на зимуващите и мигриращите птици от вида. 
Акваториалната част е с дълбочина подходяща за обитаване от вида, който се среща само 
през зимата. В района на ИП не са регистрирани  инд. от вида, по време на 
орнитологичния мониторинг и зимния период. В акваториалната си част ИП предоставя 
възможност за изхранване главно през зимните и пролетните месеци от годината, когато 
се наблюдават представители на вида. Предвид посочените факти при този вид не се 
очаква значително отрицателно въздействие, но би могло да се очаква безпокойство по 
време на движение на плавателните средства, което не би повлияло негативно върху 
популацията на вида в зоната. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 / 
Дейността има много слабо отрицателно въздействие /; 

 Среден нирец (Mergus serrator) – това е сравнително дребна птица от семейство 
Патицови (Anatidae), разред Гъскоподобни (Anseriformes). Плува и се гмурка добре. По 
земята се придвижва също добре. Гнезди в северните части на Европа, Азия и Северна 
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Америка. Зимува по южните крайбрежия на Европа (включително и в България), южните 
части на Азия и Северна Америка. Обитава езера, реки, морски и океански крайбрежия. 
Като цяло предпочита соленоводните басейни. Храни се предимно с животинска храна, 
дребни риби (до 6 см дължина), водни насекоми, ракообразни, червеи, дребни земноводни 
и съвсем малко количесто водни растения. По време на хранене се гмурка до 30 м 
дълбочина и прекарва под водата до половин минута. Природозащитен статус – 
„незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ “Варненско-Белославско езеро” 
BG0000191, е с категория „А”, т.е. размера на популацията му е 15 – 100 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославски 
езерен комплекс има вероятност да се наблюдават преминаващи, хранещи или почиващи 
екземпляри от вида по време на прелет.  Територията, в която ще се реализира ИП (30 % 
тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи 
места за хранене, нощувка и почивка на зимуващите и мигриращите птици от вида. 
Акваториалната част е с дълбочина подходяща за обитаване от вида, който се среща само 
през зимата. В района на ИП не са регистрирани  инд. от вида, по време на 
орнитологичния мониторинг и зимния период. В акваториалната си част ИП предоставя 
възможност за изхранване главно през зимните и пролетните месеци от годината, когато 
се наблюдават представители на вида. Предвид посочените факти при този вид не се 
очаква значително отрицателно въздействие, но би могло да се очаква безпокойство по 
време на движение на плавателните средства, което не би повлияло негативно върху 
популацията на вида в зоната. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 / 
Дейността има много слабо отрицателно въздействие /; 

 Качулатата потапница (Aythya fuligula) е представител на семейство Патицови, 
разред Гъскоподобни, със средни размери и плътно набито телосложение. Сравнително 
широко разпространен вид в Европа и Азия, среща се и в България. Типична прелетна 
птица. Зимува в южните части на Европа, Азия и в северна Африка. Обитава сладководни 
езера, блата или бавно течащи реки, гъсто обрасли с водна растителност. Често срещана е 
в делтите на големи реки. Единични двойки гнездят в Бургаските влажни зони и 
поречието на р. Дунав. През зимата е многобройна по Черноморието и големите вътрешни 
водоеми. Мигриращ и зимуващ вид - у нас зимуват индивиди от Северна Европа. 
Пролетната миграция е през февруари-април, а есенната – през октомври-ноември. Храни 
се основно с водни безгръбначни животни. Обитава по-дълбоки езера и блата с богата 
водна растителност. През зимата се среща и в морски заливи. Природозащитен статус – 
„незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ “Варненско-Белославско езеро” 
BG0000191, е с категория „А”, т.е. размера на популацията му е 15 – 100 %, спрямо 
представителността на популацията в цялата страна. В района на Варненско-Белославски 
езерен комплекс има вероятност да се наблюдават преминаващи, хранещи или почиващи 
екземпляри от вида по време на прелет.  Територията, в която ще се реализира ИП (30 % 
тръстика и сухолюбива растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи 
места за хранене, нощувка и почивка на зимуващите и мигриращите птици от вида. 
Акваториалната част е с дълбочина подходяща за обитаване от вида, който се среща само 
през зимата. В района на ИП не са регистрирани  инд. от вида, по време на 
орнитологичния мониторинг и зимния период. В акваториалната си част ИП предоставя 
възможност за изхранване главно през зимните и пролетните месеци от годината, когато 
се наблюдават представители на вида. Предвид посочените факти при този вид не се 
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очаква значително отрицателно въздействие, но би могло да се очаква безпокойство по 
време на движение на плавателните средства, което не би повлияло негативно върху 
популацията на вида в зоната. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 
/Дейността има много слабо отрицателно въздействие/; 

Кафявоглавата потапница (Aythya ferina) е представител на семейство Патицови, 
разред Гъскоподобни, със средни размери и плътно набито телосложение. Палеарктичен 
вид. Гнезди от Исландия и Великобритания до ез. Байкал на изток, на север до 66° с. ш., 
на юг до басейна на р. Дунав. Среща се повсеместно по време на миграцията. В страната 
зимуват 3000–30 000 птици, основно в Бургаските езера. Обитава обширни, дълбоки и 
открити водоеми, с големи водни огледала и растителност по периферията. При миграция 
и зимуване предпочита разнообразни влажни зони, включително големи езера и язовири. 
Храни се с водни безгръбначни (ларви на насекоми) и семена, части на водни и 
водолюбиви растения. Природозащитен статус – „уязвим”. Представителността на вида в 
ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с категория „А”, т.е. размера на 
популацията му е 15 – 100 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна. 
Съгласно „Атлас на гнездящите птици в България” - изд. на БДЗП, 2007, Варненско-
Белославския езерен комплекс е едно от сигурните гнездови местообитания на 
кафявоглавата потапница. В района на Варненско-Белославски езерен комплекс има 
вероятност да се наблюдават преминаващи, хранещи или почиващи екземпляри от вида по 
време на прелет.  Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива 
растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи места за гнездене, 
хранене, нощувка и почивка на птици от вида. В разглеждания терен напълно липсват 
свободни водни площи , които биха били подходящи за местообитания. Следователно 
терена на ИП не предоставя подходящ биотоп за гнездене на вида. В района на ИП не са 
регистрирани  инд. от вида, по време на орнитологичния мониторинг и зимния период. В 
акваториалната си част ИП предоставя възможност за изхранване главно през зимните и 
пролетните месеци от годината, когато се наблюдават представители на вида. Предвид 
посочените факти при този вид не се очаква значително отрицателно въздействие, но би 
могло да се очаква безпокойство по време на движение на плавателните средства, което не 
би повлияло негативно върху популацията на вида в зоната. Оценка на въздействието по 
десетобалната скала – 1 /Дейността има много слабо отрицателно въздействие/; 

 Червеноклюна потапница (Netta rufina) - това е представител на семейство 
Патицови (Anatidae), разред Гъскоподобни (Anseriformes), със сравнително едри размери и 
плътно набито телосложение. Разпространена в Европа и Азия, среща се и в България. 
Обитава сладководни езера, блата или бавно течащи реки, гъсто обрасли с водна 
растителност и с открити участъци от чиста и дълбока вода. Вероятно вече е изчезнал като 
гнездящ вид у нас. Последните данни за птици, наблюдавани през размножителния период 
са от Дуранкулашко езеро, езерото Сребърна и рибарници Звъничево. През зимата и по 
време на миграция може да бъда наблюдавана в разнообразни влажни зони и морското 
крайбрежие. Природозащитен статус – „незастрашен”. Представителността на вида в ЗЗ 
“Варненско-Белославско езеро” BG0000191, е с категория „А”, т.е. размера на 
популацията му е 15 – 100 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна, 
което предполага по-голяма срещаемост на червеноклюната потапница в района. От 
началото и средата на 90-те години няма потвърдено гнездене на вида в страната. 
Възможно е през отделни години единични двойки да правят опити за гнездене или да 
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остават в страната, но от 90-те години досега няма данни за намерени гнезда или малки. 
През зимата е установен в най-голяма численост в Бургаския залив (700 индивида през 
1941 г.) и Варненското езеро. В района на Варненско-Белославски езерен комплекс има 
вероятност да се наблюдават преминаващи, хранещи или почиващи екземпляри от вида по 
време на прелет.  Територията, в която ще се реализира ИП (30 % тръстика и сухолюбива 
растителност), е частично урбанизирана и не предлага подходящи места за гнездене, 
хранене, нощувка и почивка на птици от вида. В разглеждания терен напълно липсват 
свободни водни площи , които биха били подходящи за местообитания. Следователно 
терена на ИП не предоставя подходящ биотоп за гнездене на вида. В района на ИП не са 
регистрирани  инд. от вида, по време на орнитологичния мониторинг и зимния период. В 
акваториалната си част ИП предоставя възможност за изхранване главно през зимните и 
пролетните месеци от годината, когато се наблюдават представители на вида. Предвид 
посочените факти при този вид не се очаква значително отрицателно въздействие, но би 
могло да се очаква безпокойство по време на движение на плавателните средства, което не 
би повлияло негативно върху популацията на вида в зоната. Оценка на въздействието по 
десетобалната скала – 1 /Дейността има много слабо отрицателно въздействие/. 

 
Табл. 5.1.3. на типовете въздействие върху видовете, премет на опазване и редовно 
срещащите се мигриращи птици в защитенaтa зонa „Варненско-Белославско езеро” 
BG0000191: 
№ Вид Въздействие 

пряко непряко времен
но 

постоя
нно 

кумула
ция 

+ _ оценка 

ПТИЦИ 
1. Бойник 

Philomachus 
pugnax 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

2. Турилик 
Burhinus 
oedicnemus 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

3. Сив жерав 
Grus grus 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

4. Морски 
дъждосвирец 
Charadrius 
alexandrinus 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

5. Речна 
рибарка 
Sterna hirundo 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

1 

6. Черна 
рибарка 
Chidonias 
niger 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

1 

7. Малък сокол 
Falco 
columbarius 

няма няма зимува
не 

няма няма няма липса на 
местооб
итание 

1 

8. Синявица 
Coracias 
garrulus 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 
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9. Малък горски 
водобегач 
Tringa 
glareola 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

10. Горска 
чучулига  
Lullula 
arborea 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

11. Полска 
бъбрица 
Anthus 
campestris 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

12. Червеногърба 
сврачка 
Lanius 
collurio 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

13. Черночела 
сврачка 
Lanius minor 

няма няма няма няма няма няма минимал
но 

0 

14. Червеногуша 
гъска 
Branta 
ruficollis 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

15. Средна 
пъструшка 
Porzana parva 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

2 

16. Гривеста 
рибарка 
Sterna 
candvicensis 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

17. Сирийски 
пъстър 
кълвач 
Dendrocopos 
syriacus 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

18. Buteo rufinus 
Белоопашат 
мишелов 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

19. Осояд 
Pernis 
apivorus 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

20. Малка бяла 
чапла Egretta 
garzetta 

няма няма миграц
ия 

няма няма няма липса на 
местооб
итание 

1 

21. Блестящ ибис 
Plegadis 
falcinellus 

няма няма миграц
ия 

няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

22. Розов 
пеликан 
Pelecanus 
onocrotalus 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

1 

23. Малък 
гмурец 
Tachybaptus 

зимуван
е 

няма зимува
не 

няма няма няма минимал
но 

1 
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ruficollis 
24. Речен 

дъждосвирец 
Charadrius 
dubius 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

2 

25. Бяла 
лопатарка 
Platalea 
leucorodia 

няма няма миграц
ия 

няма няма няма липса на 
местооб
итание 

1 

26. Късокрил 
кюкавец 
Actitis 
hypoleucos 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

2 

27. Ръждив ангъч 
Tadorna 
ferrudinea 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

28. Белоока 
потапница 
Aythya nyroca 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

1 

29. Къдроглав 
пеликан 
Pelecanus 
crispus 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

1 

30. Малък воден 
бик 
Ixobrychus 
minutus) 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

3 

31. Малък 
корморан 
Phalacrocorax 
pygmeus 

зимуван
е 

няма зимува
не 

няма няма няма минимал
но 

1 

32. Поен лебед 
Cygnus 
cygnus 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

33. Малка 
черноглава 
чайка  
Larus 
melanocephal
us 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

1 

34. Ръждива 
чапла 
Ardea 
purpurea 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

35. Голяма бяла 
чапла 
Egretta alba 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

36. Ciconia nigra 
Черен 
щъркел 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

37. Нощна чапла 
Nicticorax 
nicticorax 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 
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38. Ciconia 
ciconia 
Бял щъркел 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

39. Черноопашат 
крайбрежен 
бекас Limosa 
limosa 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма липса на 
местооб
итание 

2 

40. Гривеста 
чапла 
Ardeola 
ralloides 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

41. Чайка 
буревестница 
Larus canus 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

1 

42. Беловрата 
мухоловка 
Ficedula 
albicollis 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

43. Зеленоножка  
Gallinula 
chloropus 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

2 

44. Circus 
aeruginosus 
Тръстиков 
блатар 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

2 

45. Голям 
зеленоног 
водобегач 
Tringa 
nebularia 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

2 

46. Голям горски 
водобегач 
Tringa 
ochropus 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

2 

47. Малък 
червеноног 
водобегач 
Tringa totanus 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

2 

48. Circus 
cyaneus 
Полски 
блатар 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

49. Малък 
зеленоног 
водобегач 
Tringa 
stagnatilis 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

2 

50. Circus 
macrourus 
Степен 
блатар 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

51. Шилоопашат
а патица 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

1 



 121

Anas acuta 
52. Клопач  

Anas clepeata  
миграци

я 
няма миграц

ия 
няма миграц

ия 
няма минимал

но 
1 

53. Зимно бърне 
Anas craeca 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

1 

54. Фиш 
Anas penelope 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

1 

55. Зеленоглава 
патица 
Anas 
platirinchos 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

1 

56. Лятно бърне 
Anas 
querquedula 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

1 

57. Aquila 
pomarina 
Малък 
креслив орел 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

58. Сива гъска 
Anser anser 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

59. Кафявоглава 
потапница 
Aythya ferina 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

1 

60. Голям нирец 
Mergus 
mreganser 

зимуван
е 

няма зимува
не 

няма зимува
не 

няма минимал
но 

1 

61. Сива патица 
Anas strepera 

зимуван
е 

няма зимува
не 

няма зимува
не 

няма минимал
но 

1 

62. Circus 
pygargus 
Ливаден 
блатар 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

63. Земеродно 
рибарче 
Alcedo athis 

зимуван
е 

няма зимува
не 

няма зимува
не 

няма минимал
но 

1 

64. Червеногуша 
мухоловка 
Ficedula parva 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

65. Малък орел 
Hieraaetus 
pennatus 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

66. Pandion 
haliaetus 
Орел рибар 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

67. Falco 
vespertinus 
Вечерна 
ветрушка 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

68. Ловен сокол 
Falco cherrug 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

69. Milvus 
migrans 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб

0 
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Черна каня итание 
70. Тръноопашат

а патица 
Oxyura 
leucocephala 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

1 

71. Малък нирец 
Mergus 
albelus 

зимуван
е 

няма зимува
не 

няма зимува
не 

няма минимал
но 

1 

72. Малка 
белочела 
гъска 
Anser 
erythropus 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

73. Червеногуш 
гмуркач 
Gavia stellata 

зимуван
е 

няма зимува
не 

няма зимува
не 

няма минимал
но 

1 

74. Голям воден 
бик Botaurus 
stellaris 

зимуван
е 

няма зимува
не 

няма зимува
не 

няма минимал
но 

3 

75. Ушат гмурец 
Podiceps 
auritus 

зимуван
е 

няма зимува
не 

няма зимува
не 

няма минимал
но 

1 

76. Посевна 
гъска 
Anser fabalis 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

77. Черногуш 
гмуркач 
Gavia arctica 

зимуван
е 

няма зимува
не 

няма зимува
не 

няма минимал
но 

1 

78. Малка чайка 
Larus minutus 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

1 

79. Тънкоклюн 
листоног 
Phalaropus 
lobatus 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

80. Accipiter 
nisus 
Малък ястреб 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

81. Falco 
subbuteo 
Орко 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

82. Кокилобегач 
Himantopus 
himantopus   

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

83. Саблеклюн 
Recurvirostra 
avosetta 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

84. Брегова 
лястовица 
Riparia riparia 

няма няма няма няма няма хранене липса на 
местооб
итание 

1 

85. Buteo buteo 
Обикновен 
мишелов 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

86. Голям свирец 
Numenius 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб

0 
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arquata итание 
87. Falco 

tinnunculus 
Обикновена 
ветрушка 

няма няма няма няма няма хранене липса на 
местооб
итание 

1 

88. Ням лебед 
Cygnus olor 

зимуван
е 

няма зимува
не 

няма зимува
не 

няма минимал
но 

1 

89. Голяма 
белочела 
гъска 
Anser 
albifrons 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

90. Голям гмурец 
Podiceps 
cristatus 

зимуван
е 

няма зимува
не 

няма няма няма минимал
но 

1 

91. Бял ангъч 
Tadorna 
tadorna 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

92. Жълтокрака 
чайка Larus 
michahellis 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

1 

93. Черноврат 
гмурец 
Podiceps 
nigricollis 

зимуван
е 

няма зимува
не 

няма зимува
не 

няма минимал
но 

1 

94. Сива чапла 
Ardea cinerea 

зимуван
е 

няма зимува
не 

няма зимува
не 

няма минимал
но 

1 

95. Крещалец 
Rallus 
aquaticus 

зимуван
е 

няма зимува
не 

няма зимува
не 

няма минимал
но 

2 

96. Сребриста 
булка 
Pluvialis 
squatorola 

няма няма няма няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

97. Червеногуш 
гмурец 
Podiceps 
grisegena 

зимуван
е 

няма зимува
не 

няма зимува
не 

няма минимал
но 

1 

98. Обикновена 
калугерица 
Vanellus 
vanellus 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

2 

99. Голям 
корморан 
Phalacrocorax 
carbo 

зимуван
е 

няма миграц
ия 

няма няма няма минимал
но 

2 

100. Лиска Filica 
atra 

зимуван
е 

няма зимува
не 

няма зимува
не 

няма минимал
но 

2 

101. Малък 
брегобегач 
Calidris 
minuta 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

1 

102. Малка 
бекасина 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

1 
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Lymnocryptes 
minimus 

103. Белокрила 
рибарка 
Chidonias 
leucopterus 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

1 

104. Сребриста 
чайка Larus 
argentatus 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

1 

105. Стридояд 
Haematopus 
ostralegus 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

2 

106. Среден нирец 
Mergus 
serrator 

зимуван
е 

няма зимува
не 

няма зимува
не 

няма минимал
но 

1 

107. Качулата 
потапница 
Aytia fuligula 

зимуван
е 

няма зимува
не 

няма зимува
не 

няма минимал
но 

1 

108. Червеноклюн
а потапница 
Netta rufina 

зимуван
е 

няма зимува
не 

няма зимува
не 

няма минимал
но 

1 

109. Тъмногръд 
брегобегач 
Calidris alpina 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

2 

110. Обикновен 
пчелояд 
Merops 
apiaster 

няма няма миграц
ия 

няма няма няма липса на 
местооб
итание 

0 

111. Речна чайка 
Larus 
ridibundus 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

1 

112. Голям 
червеноног 
водобегач 
Tringa 
erythropus 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

2 

113. Средна 
бекасина 
Gallinago 
gallinago 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

2 

 Средна 
пъструшка 
Porzana parva 

миграци
я 

няма миграц
ия 

няма миграц
ия 

няма минимал
но 

2 

 

5.2. Описание и анализ на въздействието на плана, върху целостта на 
защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели 
(загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на 
видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.), както по време 
на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение.” 

„Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни 
неопасни товари”, е разположено в района на имот собственост на „Бора Инвест“ ЕООД  в 
град Белослав, област Варна, в сухоземната си част ще се изгражда върху урбанизирана и 
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компрометирана по отношение на съхранено биоразнообразие територия. Терена 
представлява насипи, които около 30 % са заети от тръстика, а останалата част с 
рудерална растителност, черен път, както и наличие на отпадъци. Към настоящият момент 
в района предвиден за изграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално 
значение за насипни и наливни неопасни товари” не е наблюдавано значително 
отрицателно въздействие - унищожаване, увреждане, фрагментиране върху 
местообитанията на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона. Няма 
сигнали от правителствени и неправителствени организации за динамични изменения в 
настоящата плътност, численост и структура на популациите на птиците поради намален 
гнездови успех или поради напускане на традиционните хабитати за птици, следствие от 
промишленото натоварване на зоната. Предвид гореизложеното и най-вече изводите, 
направени в т. 5.1, не се очаква изграждането на „Пристанище за обществен транспорт с 
регионално значение за насипни и наливни неопасни товари” да доведе до някакво 
съществено натоварване и  значително отрицателно въздействие върху биологичното 
разнообразие в защитена зона „Варненско-Белославско езеро”, BG0000191.  

 Шумовото и светлинното натоварване в резултат от строителството на 
съоръженията на пристанището и експлоатацията им, ще предизвикат известно 
безпокойство в птиците, но то няма да е с такава интензивност, която да доведе до 
напускане на територията от по-чувствителни видове и заемане на съседни площи. Този 
ефект няма да повлияе трайно върху числеността и плътността на популациите, тъй като в 
защитената зона има достатъчно свободни площи, които птиците биха могли да заемат 
при евентуално безпокойство и прогонване в резултат реализацията на „Пристанище за 
обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари”. 

 Прогнозната оценка на акустичната обстановка в района на пристанището е 
направена на база статистически данни. Въздействието от генерираните шумови нива при 
защитените зони (регулацията на населеното място) ще достига нива от порядъка на 36-54 
 dB. Реализацията на инвестиционната инициатива ще доведе до временно завишаване на 
нивата на шум в района на територията на пристанището в резултат на използването на 
строителна механизация. В процеса на работа няма да се извършват взривни дейности, 
къртачни работи и др., генериращи високи нива на шум. Въздействето на шума върху 
птиците ще е незначително, в рамките на допустимите параметри и ще се осъществява 
основно в светлата част на деня, периодично и краткотрайно. 

В процеса на експлоатация генерирането на шум ще е за сметка основно на 
използването на пристанищната механизация и засиления трафик по фарватера. 
Редуциране на шумовите нива би могло да се осъществи чрез изграждане на защитен 
зелен пояс от високостъблена растителност в територията на обекта, граничеща с 
урбанизирани с производствени  терени. 

Въздействието на обекта по време на експлоатация ще е с постоянно времетраене 
върху обикновените видове птици, които постоянно обитават района, но с ниска степен на 
негативно въздействие. Безпокойството върху мигриращите видове ще е краткотрайно, 
поради факта, че те пребивават в района ограничено ( часове и то само пойни видове 
птици).  

Видове птици като речен дъждосвирец /Charadrius dubius/, стридояд /Haematopus 
ostralegus/,  тъмногръд брегобегач /Calidris alpina/, голям свирец /Numenius arquata/, 



 126

малка бекасина /Lymnocryptes minimus/, средна бекасина /Gallinago gallinago/, голяма 
бекасина /Gallinago media/, малък червеноног водобегач /Tringa totanus/, голям червеноног 
водобегач /Tringa erythropus/, малък зеленоног водобегач /Tringa stagnatilis/, голям 
зеленоног водобегач /Tringa nebularia/, голям горски водобегач /Tringa ochropus/ се 
срещат в защитената зона по време на миграция и зимуване. Те се придържат към 
тинестите плитчини и брегове в западната част на защитена зона „Варненско-Белославско 
езеро”, BG0000191, поради което пряко въздействие върху техните местообитания и 
популации не се очаква.  

•  По време на гнездовия период  
По време на обследванията на разглежданата територия  за  гнездещи  видове птици, 

предмет на опазване в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, BG0000191,  се установи че на 
територията на ИП има един гнездящ вид.  От деситилетия терените са урбанизирани 
застроени, с изградени рибарски построики, които не са подходящи за направата на 
гнезда. Наличието на шум и постояното движение на хора също оказват влияние върху 
възможността за заемане на знездови територий. Предвид  казаното,  може да  се  твърди,  
че  реализацията  на  инвестиционното  предложение  няма да  окаже  отрицателно 
въздействие върху гнездящи птици.   

•  По време на миграцията  

Предмет на опазване в защитена зона „Варненско-Белославско езеро” са и 
преминаващите по време на миграция водолюбиви птици. Районът на инвестиционното 
предложение не предлага подходящи  условия  за  нощуване,  почивка  и  хранене  на  
мигриращите  птици.  Причина  за  това  е създадената  инфраструктура  изградена  в  
крайбрежната градска част и силния антропогенен  натиск.  Местата с концентрация на 
водолюбиви птици, предпочитани от тях по време на  миграция,  са  в открита  акватория,  
където  те  намират обилна  храна  и  необходимо  спокойствие.  

•  По време на зимуването  

 Според Michev & Profirov  (2003)  във Варненското и Белославското езеро има  
значителни зимни концентрации на водолюбиви видове птици – средно между 16000 и 
20000 екз. от 22 - 24 вида. Птиците  с най-голяма  численост  са  лиската  (Fulica  atra)  със  
средна  численост  9900  екз. (макс.  32256  екз.  през  1998  г.),  червеноглавата  потапница  
(Aythya  ferina)  със  средна  численост 2400  екз.  (макс.  10621  екз.  през  1993  г.)  и  
качулатата  потапница  (Aythya  fuligula)  със  средна численост 870 екз. (макс. 2826 екз. 
през 1998 г.). Голямата част от екземплярите са съсредоточени в ЗМ  „Казашко”,  ЗМ 
„Ятата”  и  западните  части  на  езерния  комплекс.  Следователно отрицателно 
въздействие би се оказало на видовете, който образуват струпвания на територията на ЗЗ. 
Във връзка с това е поведен мониторинг на зимуващите птици на и е направи преглед на 
наличната информация за установяване на такива терени в близост до разглежданата 
територия, главно в акваториалната й част.  По данни от проведения мониторинг на 
зимуващите птици , такива райони във Варненското и Белославското езеро има в района 
на ЗМ „Казашко”, ТЕЦ „Варна” и др., отдалечени на повече от 12 км. Терена на ИН е 
частично урбанизиран, а акваторията изключително натоварена с непрекъснато движение 
на плавателни средства – рибарски лодки, яхти и кораби, които оказват прогонващ ефект 
и непозволяват големи струпвания. С изграждането на „Пристанище за обществен 
транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари”, акваториалната 
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част на Белославско езеро, няма се отнеме  пространство за зимуващите птици от клас 
земно покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)” - 
съставляващи 46 %. 

Относно гнездовите субстрати и тяхното влияние от реализацията на ИН, няма да 
претърпят негативни изменения, поради което целостта на местообитанията на видовете 
птици, предмет на опазване в зоната, няма да бъдат нарушени.  

Не се очаква повишаване на смъртността при птиците, промени в числеността и 
възрастовата им структура, намаляване на гнездовия им успех, поради което няма да има 
негативни изменения в благоприятния им природозащитен статус. 

 Разположението на пристанището и използването на акваторията и урбанизирана 
територия за построяването му, предполагат в част нарушаване на целостта на 
анализираната защитена зона. Реализацията на инвестиционно предложение ще повлияе 
на част от птиците предмет на опазване в ЗЗ, по отношение на техните хранителните 
биотопи и местата за почивка, без да промени популациите им в зоната, но е възможно да 
се отрази отрицателно върху предмета и целите на опазване на зоната. 

В обобщение на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху 
предмета и целите на опазване на защитенaтa зонa: 

1. Инвестиционното предложение влияе върху целите на защитенaтa зони в района, а 
именно: 

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона – отнемат се 
0,29 %  от сухоземната част на зоната; 
• 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 – изменя се естественото състояние на 0.29 % от местообитанията 
на видове, предмет на опазване в зоната и естествените условия на средата; 

 
2. Въздействието върху предмета на опазване е, както следва: 

Бариерен ефект – бариерния ефект се дефинира като преграда, възникнала 
вследствие на човешка дейност и/или природни явления, възпрепятстваща свободното 
придвижване и миграции на видовете от едно място към друго. Настоящото 
инвестиционно предложението предвижда изграждане на „Пристанище за обществен 
транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари”, увеличаване на 
възможностите за приемане на плавателни средства, обема на складовата база, 
обработваните товари и всички допълнитени съоръжения, необходими за нормално и 
пълноценно функциониране на един пристанищен комплекс. 

Съгласно посочените в т. 3 от настоящия доклад параметри на инвестиционно 
предложение за изграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално 
значение за насипни и наливни неопасни товари” при реализацията му ще се получи 
известна преграда от изграждането на кейовата стена, която е възможно да възпрепятства 
свободното движение от водата към сушата и обратно на част от птиците, предмет на 
опазване в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, BG0000191. Това обаче, едва ли ще окаже 
значително отрицателно въздействие, като промени особено свободата на движение на 
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птиците, поради факта, че част от бреговете на разглеждания район са стръмни и високи, 
т.е. създават евентуални пречки за движение и в настоящото състояние на терена.   

Местата,  където обикновено се струпват големи ята от птици  по  време  на  
миграция,  са  откритата  акватория,  където  те  намират обилна  храна  и  необходимото  
спокойствие. Реализирането на инвестиционното предложение не засяга  водни площи 
Варненско езеро,  от клас земно покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, 
течащи води)”. Това вероятно ще окаже отрицателно въздействие, което ще се отрази 
върху някои птици в различни периоди на годината, но в рамките на емкостта на 
екосистемата, без да има промяна в популациите на видовете в зоната. Възможно да е има 
намаляване на числеността на постоянните, мигриращите или зимуващите видове птици в 
района на ИН, но едва ли ще се доведе до негативна промяна в плътността и численостите 
на популациите при видовете предмет на опазване в зоната.  

Структура – реализирането на ИП ще се осъществи върху съществуващи 
урбанизирани и компрометирани за биоразнообразието терени със силен антропогенен 
натиск, поради което не се очаква нарушение на структурата на ЗЗ.  
  Функции и природозащитни цели – не се очаква значително отрицателно 
въздействие върху функциите и природозащитните цели на защитената зона. Няма да бъде 
отнета част от акваторията на зоната, не се очаква значително негативно въздействие, 
поради силния антропогенен натиск в района, липсата на документирани значителни 
струпвания на птици в различни периоди на годината в разглежданата водна площ, както 
поради факта, че не са установени такива по време на орнитологичните проучвания 
проведени от екипа разработващ ОС. 

Загуба на местообитания – теренът на ИП е обрасъл с тръстика около 30 %, а 
останалата част е заета от рудерална растителност, поради факта, че част от имотите са 
засипани със земни маси. Не се очаква загуба на местообитания, привлекателни за птици, 
предмет на опазване в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191. Няма да се отнеме 
от класа земно покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)”, 
съставляващи 46 % от общата площ на защитената зона. Отнемането при „Други земи 
(включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти)”, 
съставляващи 22 %, съпоставено с площта на ИП попадащо в зоната, се получава 0.2 %  
отнемане от зоната на частично урбанизирани терени. Другите класове земно покритие в 
зоната не попадат в обхвата на ИП. За директна загуба на местообитания се счита 0.2 
% отнемане сухоземната, като местообитание на видове предмет на опазване в зоната. 

Фрагментция – Според Ковачев и др. (2008) “...Местообитанието е 
фрагментирано, ако в рамките на единна свързана територия покрита с местообитанието 
има линейни инфраструктури (с изключение на пътищата без настилка и с изключение на 
вече съществуващи пътища, които се оценяват в параметър или огради, или застрояване 
прекъсващо връзките между различните части на местообитанието. Това важи и за 
случаите, когато бариерите се намират на границата на два физически кадастрални 
парцела, които обаче опазват едно и също местообитание, с изключение на съществуващи 
към датата на научно предлагане на зоната (заварено положение) пътища от 
републиканската пътна мрежа или друга трайна обществена инфраструктура”. 

Поради факта, че ИП ще бъде реализирано върху урбанизирани парцели по 
границата на ЗЗ и в акватория, силно повлияна от антропогенна намеса, не се очаква 
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фрагментация на местообитания, предмет на опазване в ЗЗ „Варненско-Белославско 
езеро” BG0000191. 

Обезпокояване на видовете – както по време на строителството, така и по време 
на експлоатацията, ще има известно обезпокояване на някои видове птици.  

По време на строителството ще бъде смекчено, ако строителството се извърши 
извън размножителния им период; 

Нарушаване на видовия състав – ИП ще се реализира изцяло върху 
урбанизирани терении и акваториална част, но поради бързата подвижност на видовете 
предмет на опазване, не се очаква пряко унищожаване на видове и нарушаване на видовия 
им състав; 

Химически промени – не се очакват; 
Хидроложки промени – не се очакват; 
Геоложки промени – не се очакват. 
Инвестиционното предложение се предвижда да се изгради имотсобственост на 

инвеститора, която е предназначена за промишлено производство, с бедно видово 
биоразнообразие. Не е привлекателна за местообитания на видовете, предмет на опазване 
в защитената зона, не предствляват интерес като места за нощуване, хранене и почивка. 
Изграждането на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни 
и наливни неопасни товари”, в акваториалната част на Белославско езеро няма да засегне 
свободни площи покрай  северното му крайбрежие, част от защитената зона, отнасяща се 
за водолюбивите птици относно тяхното изхранване, почивка и нощувка. 

Описаните характеристики на зооценозите не дават основание да се очакват 
значими промени по отношение на структурата и динамиката на популациите в района. Те 
включват широко разпространени в България и Европа видове, които в голямото си 
болшинство са силно пластични в рамките на ареалите си. 

Ще бъдат отнети местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ „Варненско-
Белославско езеро” BG0000191” по Директива 2009/147/ЕО, за опазване на дивите птици. 
С отнемането на площи, няма да се предизвика фрагментация на популациите, но ще се 
окаже отрицателно отражение върху структурата на зоната. Реализацията на проекта няма 
да предизвика сукцесионни процеси, водещи до промяна  на видовия състав или в 
условията на средата – химически, хидроложки, геоложки промени, климатични или 
други промени.  

Изграждането на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за 
насипни и наливни неопасни товари” би повлияло на птиците в района. Въздействието 
може да бъде само индиректно – няма да има пряко унищожаване на видове, а известно 
безпокойство и отнемане на местообитание вследствие на изграждането, шума при 
строителството и експлоатацията на пристанището. Сходния характер на терените от 
защитената зона в близост до настоящото ИП, предоставят достатъчно площи и 
възможности за обитаване, почивка и хранене на изместените птици, предмет на опазване 
в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” BG0000191”. 

Може да се очаква, имайки предвид изложението в т. 3 и предполагаемия 
кумулативен ефект, засилване на антропогенния натиск, но в рамките на емкоста на 
формираните екосистеми. Като се има в предвид разположението на инвестиционното 
намерение, а именно реализация върху изцяло урбанизирани терени и акватория със 
високо натоварване от човешки дейности и присъствие и предвид факта, че ИП няма да 
окаже значително въздействие на видове, предмет на опазване в ЗЗ, не се очаква 
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въздействие върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции и 
природозащитни цели, както по време на реализацията, така и при експлоатацията на 
инвестиционното предложение.  

Не са необходими специални компенсиращи мерки. 
 
 
6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН 
ТРАНСПОРТ С РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАСИПНИ И НАЛИВНИ 
НЕОПАСНИ ТОВАРИ” ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ 
СТЕПЕНТА ИМ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ В НЕЯ, 
В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ СМЕКЧАВАЩИ 
МЕРКИ. 

 
Прогнозираният антропогенен натиск може да бъде смекчен с поредица  от мерки. Те са 

свързани на първо място с показателите, които трябва да бъдат заложени в ИП и 
техническия проект. 

По време на проектирането: 
 Да не се допуска внасянето на инвазивни (чужди за региона ) растителни видове; 
 Да се предвиди изграждане на площадки с вода на изходите за промиване на 

гумите на транспортната техника с цел недопускане разпространението на 
инвазивни видове в ЗЗ; 

 
По време на строителството: 

 Необходимо е строителството да бъде извършено извън размножителния период 
(10 април – 20 юни) на птиците и по този начин да се тушира действието на 
фактора безпокойство и прогонващ ефект, причинен от шум и вибрации; 

 При изграждане на инфраструктурата на обекта да се използват най-добрите 
практики. При строителството да не се използва стара и амортизирана строителна 
техника и машини; 

 Да  се  вземат  всички  възможни  мерки  за  предотвратяване разпиляването на материали 
при товаро-разтоварните процеси; 

 Строителните отпадъци да се съхраняват на определените за целта площадки, 
като не се допуска смесването на различните видове отпадъци; 

 Строителните отпадъци, колкото и малки да са те, следва да бъдат изнесени и 
депонирани на определено от кмета на община Белослав място; 

 Да не се допускат разливи на опасни отпадъци (горива и смазочни материали от 
аварирала строителна и транспортна механизация), разпиляване на битови и 
хранителни отпадъци, които могат да замърсят почвите и съответно да влошат 
състоянието на съседните местообитания. Дейността не е свързана с генерирането 
на производствени отпадъци;  

 Да се ограничат емисиите от прах по време на строителните работи, чрез редовно 
почистване и оросяване на площадките, временните технологични пътища  и откритите 
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площи с  цел недопускане на замърсяване на приземния слой на атмосферния въздух.  
Генерираният шум ще е минимален и не се очакват нива, които да повлияят на жителите 
на град Белослав, както и на растителния и животинския свят; 

 Преди началото на строителните работи да се проведе подробна разяснителна 
кампания сред участниците в строителните дейности относно мерките за опазване 
на околната среда с цел предотвратяване на щети върху растителния и животински 
свят в района; 

 Да се спазват правилата за противопожарна безопасност, особено в сухите 
периоди на годината за предотвратяване на пожари и опазване на растителната 
покривка в района; 

 Ремонтните дейности на строителната и монтажна техника трябва да се 
извършват извън територията на обекта, на специално обособени за целта места 
(ремонтни бази); 

 При изпълнение на строително – монтажните работи да се предвидят химични 
тоалетни за работниците на обекта; 

 Да се организира система за безопасно съхранение на строителните отпадъци на 
територията на обекта, включително осигуряване на съдове за специфичните 
отпадъци; 

 Да се изготви, утвърди и изпълнява План за управление на драгажните дейности, 
при което да се прилагат подходящи технически методи за драгиране и да се 
намалят суспендираните вещества във водната колона; 

 Да се извършват периодични измервания in suit на мътност, разтворен кислород, 
рН, температура, соленост; 

 При силни ветрове и други неблагоприятни метерологични условия, както и при 
опасно ниско кислородно съдържаание във водите да се прекратяват временно 
работите по драгиране. 
 

По време на експлоатацията: 
 Да се провежда постоянен последващ орнитологичен мониторинг, който да 

проследява състоянието на популациите в зоната, след въвеждане в експлоатация 
на пристанището. Резултатите от мониторинга ежегодно да бъдат представяни в 
РИОСВ-Варна, във вид на доклад с анализ и оценка на въздействието върху 
видовете. В зависимост от резултатите и при необходимост, да бъдат предлагани 
допълнителни мерки за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на 
неблагоприятните въздействия, ако такива бъдат установени. Планът за 
орнитологичен мониторинг и екипа извъшващ проучванията, да бъдат съгласувани 
с РИОСВ-Варна; 

 Битовите отпадъци (ако има такива) да се събират разделно и да се третират 
съгласно общинската програма за управление на отпадъците, с цел да не се 
създават предпоставки за замърсяване на зоната; 

 Да не се замърсяват околните терени с отпадъци, генерирани при техническата 
поддръжка на пристанището, които могат да имат химически състав, опасен за 
компонентите на околната среда; 

 Да се обучи и инструктира обслужващия персонал след въвеждане в 
експлоатация на пристанището за възможните рискове по отношение на дейности, 
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които могат да доведат до замърсяване на околната среда и за наблюдение и 
своевременно сигнализиране на компетентните органи при извънредни ситуации, 
засягащи видовете, предмет на опазване (напр. разливи на петролни продукти, 
наличие на мъртви птици или такива с неадекватно поведение и пр.) 

 Да не се допуска изхвърляне на третирани отпадъчни води от плавателните съдове 
в акваторията на Белославско езеро и в 2- милната зона. 

 
Анализизирайки гореописаните смекчаващи мерки става ясно, че с прилагането им 

ще се постигне намаляване и отстраняване на част от неблагоприятните въздействия от 
осъществяването на ИП, чрез по-деликатната му реализация и експлоатация.  

Общо се налага изводът, че при така описаните технологични рамки, изграждането 
на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни 
неопасни товари”, няма да предизвика значително отрицателно въздействие върху 
предмета на опазване в ЗЗ „Варненско-Белославско езеро” /BG0000191/ по Директива 
79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици. 
 Напълно ще липсва въздействие върху останалите близко разположени други 
елементи на националната екологична мрежа.   
 
 

7. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА 
ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА. 

 
Всяко друго алтернативно решение в границите на защитените зони би имало по-

голямо отрицателното въздействие или би довело до допълнително антропогенно 
натоварване. Всяко алтернативно решение извън рамките на защитените зони би довело до 
смекчаване и намаляване на отрицателното въздействие върху видовете и местообитанията 
на видове, предмет на опазване в защитените зони.  

От възможните две алтернативи по отношение на периода на изграждане е избрана 
и се препоръчва на инвеститора да съобрази строителните дейности с периода, в които ще 
въздейства минимално както върху видовете, предмет на опазване в зоните, така и върху 
нормалния живот на жителите на съседните населени места. 

Предложени са алтернативи за депониране на драгажни маси, както и на 
строителни отпадъци във връзка с изграждането, поддържането и развитието на 
пристанището.  

Разглеждат се няколко алтернативи относно депониране на драгажните маси при 
строителството на кея: депониране на сухоземно депо,  депониране на депо за драгажни 
маси в близост до територията; дълбочинно депониране в Черно море; използване на 
драгажните маси (или част от тях) при планировката на терени. Като икономически най-
целесъобразна е посочена първата възможност след обезводняване в утаител, за което да се 
използва част от собствения терен предвиден за реализация за оформяне на временна 
площадка за третиране (утаяване) на драгажните маси. Предвижда се драгажните маси да 
се депонират дълбоководно в Черно море. 
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За реализацията на инвестиционното предложение са разглеждани следните 
алтернативи: 

7.1. Алтернативи за капацитет на урбанизираната територия 

 Възможно е при проектирането на обслужващите сгради и съоръжения, броят им 
да бъде намален. Последното обаче ще доведе до ниска икономическа ефективност, а в 
крайна сметка това няма да доведе до подобрение в показателите на зооценозите в ЗЗ, 
поради промишления характер на терена, предвиден за реализация на ИП.  

 
7.2. За мерки, ограничаващи въздействието върху биоразнообразието и населението  
Разгледани са алтернативи с цел ограничаващи въздействието върху 

биоразнообразието, за избор на други терени в и извън защитени зони.  Това веднага би 
довело до усвояването на нови територии, възможно отнемане на местообитания на 
консервационно значими видове, допълнително натоварване на околните терени, 
прогонващ ефект и намаляване на възможностите за поемане на изместените видове от 
площадката.  

Разгледаните алтернативи за извършване на строителните дейности спрямо 
размножителния сезон на птиците, допускат извършването на строителна дейност по 
време на гнездовия период, което би довело до допълнително шумово натоварване, 
вероятно прогонване и компрометиране на размножителния процес при птиците и 
избягване на предходното въздействие, с изпълнение на строителството извън 
размножителния сезон.  

В този си вид територията на инвестиционното предложение не представлява 
местообитание за гнездене, хранене или почивка на видовете птици, предмет на опазване 
в зоните.  

 
7.3. Нулева алтернатива. 

Нулевата алтернатива е свързана с неизпълнение на инвестиционното 
предложение. Според т. 8 на Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС, “нулевата 
алтернатива” е описание на настоящото състояние и последиците от него в случаите, 
когато ППП/ИП, които се предлагат не могат да бъдат осъществени. При „нулевата 
алтернатива” ще се запази сегашното екологично състояние на местообитанията на 
видовете птици. При прилагането на мерките за намаляване на очакваните незначителни 
по степен отрицателни въздействия, то въздействията върху видовете, предмет на 
опазване в защитените зони ще са в достатъчно ниска степен, близка до въздействието от 
реализацията на нулевата алтернатива. 

Нулевата алтернатива във всички случаи ще бъде най-благоприятната възможност 
от гледна точка опазване на зоните. От друга страна обаче, ако дадена пасищна 
територията например, не се поддържа по определен начин, то в резултат на 
самозалесяване ще се промени съотношението на дървесните и храстовите видове, които 
ще заемат постепенно откритите площи. По този начин пасищния характер на дадена 
територията ще се трансформира в преходна към горска растителност, което също би било 
загуба на открити местообитания, подходящи за видовете птици, опазвани в зоната. 
Подобна тенденция в развитието на растителната покривка на терена на ИП е доста 
вероятна, предвид урбанизацията и засипването на терена и обхващането му от основно 
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рудерална растителност, като следствие може да се очаква инвазия от видове, не 
характерни за зоната. Предвид даденото заключение относно степента на очакваното 
отрицателно въздействие на оценяваното ИП, то реализирането му не е по-лоша 
алтернатива за защитената зона в тази си част.   

 
 
8. КАРТЕН МАТЕРИАЛ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА 

ОБЕКТИТЕ/ТРАСЕТАТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПРЯМО 
ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 

 
Фиг. 8.1. Местоположение на пристанището спрямо ЗЗ 

 
Фиг. 8.2. Местоположение на пристанището спрямо ЗЗ (Google Earth) 
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Фиг. 8.3. Снимки на настоящото състояние на терените на ИП 
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ, СЪОБРАЗНО КРИТЕРИИТЕ ПО ЧЛ. 22 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОС. 

 
Пълна характеристика на инвестиционното предложение беше представена в т. 1, а 

характеристиката на аналогични инвестиционни предложения с оглед изясняване на 
кумулативен ефект в т. 2. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква 
да бъдат значително засегнати и увредени видове птици предмет на опазване в защитената 
зона, но 0.2 % от техните местообитания ще бъдат отнети от сухоземната част на зоната. 
Експлоатацията на пристанището предполага увеличаване на антропогенното 
натоварване, което се очаква да бъде в рамките на емкостта на формираните екосистеми.  

Имайки предвид изяснените подробно в т. 3 описания на елементите на ИП, които 
самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни 
предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или 
нейните елементи, както и пълното описание и характеристика на защитена зона 
„Варненско-Белославско езеро”, BG0000191 за опазване на дивите птици представени в т. 
4, се налага заключение в съответствие с изводите направени в края на изложението в т. 
5.:  

 Реализацията на инвестиционното предложение в посочения терен и граници не 
влиза в грубо противоречие на целите за обявяването на защитената зона; 

 Степента на въздействие върху защитена зона „Варненско-Белославско езеро” ще е 
минимална, свързана със засиления антропогенен натиск, в резултат, на което се 
очаква шумово и светлинно въздействие; 

 Дейността не засяга находища и местообитания на редки, ендемични и включени в 
приложенията на Закона за биологичното разнообразие растителни и животински 
видове – не са установени такива; 

 Няма да се засегнат екологичните ниши на типичните и постоянни за зоната видове; 
 Благоприятното природозащитно състояние на видовете птици, които са от значение 

за Общността, няма да бъде изменено. Въздействието ще е в рамките на емкостта на 
екосистемата, без да има промяна в популациите на видовете. Структурата и 
функциите на защитената зона няма да бъдат нарушени, както и връзката й с 
останалите зони от екологичната мрежа; 

 Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, 
както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им; 

 Реализацията на ИП няма да предизвика такива сукцесионни процеси, водещи до 
мащабна промяна на видовия състав или в условията на средата – химически, 
хидроложки, геоложки, климатични или други промени; 

 Във връзка с изложеното, се налага заключението, че степента на въздействие на 
инвестиционното предложение върху предмета на защитената зона ще бъде сведена 
до: 

1. Безпокойство на видовете, което ще е с постоянно времетраене, но с ниска 
интензивност; 

2. Няма да се отнемат местообитания на  видове предмет на опазване и редовно 
срещащи се мигриращи птици в зоната и акваторията на ЗЗ. Предвид тези 
факти, се очаква минимално отрицателно въздействие, което ще се отрази 
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върху птиците в зоната през цялата година, но в рамките на емкостта на 
екосистемата, без да има промяна в популацията на видовете. 

Табл. 9.1. 

Степен на 
въздействия 

върху 
местообитания 

и популации 
на видовете - 
предмет на 
опазване 

Степен на 
въздействия върху 
природозащитните 
цели и целостта на 

защитената зона 

Възможни 
смекчаващи 

мерки 

 

Наличие на алтернативни 
решения и възможности за 

промени 

2 2 да По отношение на площадката 
– не; 

По отношение на 
разположението на сградите, 
технологията, времето на 
строителство  - да 

Всички алтернативи са 
разгледани 

Легенда на степените за въздействие: 
0 – няма въздействие; 
от 1 до 3 – слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 
прилагане на специални мерки, освен спазване на най-добрите практики 
при строеж и експлоатация;  
от 4 до 6 – средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете 
в комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за намаляване 
или премахване; 
от 7 до 10 – значително въздействие, което е необходимо да бъде 
премахнато, чрез избор на алтернативи или прилагане на смекчаващи и 
компенсаторни мерки. 
 

Описанието и анализът на вероятността и степента на въздействие на 
инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони, 
са направени на база характеристиката на флората, фауната и формираните вторични 
екосистеми, върху терените на имота и площадките след извършени терени проучвания. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

С изграждането, реализицията и експлоатацията на инвестиционното предложение 
НЯМА ДА БЪДЕ ЗНАЧИТЕЛНО УВРЕДЕН ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ 
на ЗЗ „Варненско-Белославско езеро“, BG0000191 за опазване на дивите птици.  

Няма да бъдат засегнати и увредени видове предмет на опазване в зоната. 
Няма да бъдат фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени и 
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ендемични видове, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на 
техните популации. 

 
 

10. НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА 
БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОНКРЕТНИ 
КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 34 ОТ СЪЩИЯ - КОГАТО ЗАКЛЮЧЕНИЕТО 
Е, ЧЕ ПРЕДМЕТЪТ НА ОПАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЩЕ 
БЪДЕ ЗНАЧИТЕЛНО УВРЕДЕН ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО И/ИЛИ 
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЧЕ НЕ Е 
НАЛИЦЕ ДРУГО АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ. 

Предвид направеното заключение, не са налице обстоятелства за прилагане на чл. 
33 от Закона за биологичното разнообразие. 

 
 
11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ, 

МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ИЗТОЧНИЦИ НА 
ИНФОРМАЦИЯ, ТРУДНОСТИ ПРИ СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА 
ИНФОРМАЦИЯ 

При разработването на оценката са използвани стандартните методи -  трансектен 
или маршрутен метод и метод за точково броене за полеви изследвания, прилагани за 
определяне на видовия състав при гръбначните животни, както и провеждане на 
едногодишен орнитологичен мониторинг и проучване на прилепната фауна. Не са 
срещнати трудности при набирането на необходимата информация. 
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