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УВОД
Община Стара Загора е разположена в Южна централна България, на кръстопът

между Севера и Юга, Запада и Изтока. Град Стара Загора е разположен в южните
склонове на Сърнена Средна гора в Старозагорското поле. Има важно природо-
географско и стопанско значение за региона и страната. Благоприятните условия са
причина тук да се създаде селище от най-древни времена.

Общината граничи на изток с Община Нова Загора,  на югоизток с Община
Раднево, на юг с Общините Опан и Димитровград, на югозапад с Община Чирпан, на
северозапад с Община Братя Даскалови, на север с общини Мъглиж, Казанлък и
Николаево, а на североизток с Община Гурково.

Съгласно биоклиматичната класификация и общата оценка на природните
условия, Стара Загора е в зона на благоприятна за обитаване среда с преобладаващи
комфортни климатични условия.

Територията на Общината съгласно общоприетото климатично райониране на
България попада в климатичния район на източна -  средна България,  който е част от
Преходно-континенталната климатична подобласт на Европейско континенталната
климатична област.

Малката надморска височина, еднообразието на нейната заравнена или леко
нахълмена повърхност, орографската отвореност на юг са предпоставки, формиращи
сравнително хомогенен преходно-континентален климат за региона. Разпределението
на климатичните елементи по сезони определя две хидротермични фази: влажна и
хладна фаза - късна есен, зима и ранна пролет; суха и гореща фаза – късна пролет, лято
и ранна есен.

Средногодишната максимална температура +17,9 °С и средногодишната
минимална температура + 8,0°С са сравнително високи и обуславят формирането на
горещ през лятото и сравнително мек през зимата климат. Средната относителна
влажност на въздуха за региона е 67÷72 %, при най-малка денонощна амплитуда през
зимата - 8÷9 % и най- голяма през лятото - 17÷18 %.

Регионът има относително високо сумарно изпарение – около 500 мм годишно.
Регионът на община Стара Загора се характеризира с максимум – 201 мм на

валежите през лятото и минимум от 134 мм през зимата.
Скоростта на вятъра, честотата на случаите на “тихо време” и със скорост от 1

м/сек, са един от най-важните фактори, влияещи върху степента на разсейване на
атмосферните примеси. Орографските особености на региона влияят на посоката и
скоростта на вятъра.  Средногодишната скорост на вятъра за района е 1,4  м/сек.  Най-
ниската скорост е през месец ноември – 1,0 м/сек, а най-висока е скоростта на вятъра
през февруари и март -1,6 м/сек.

Преобладаващи през годината, както и през зимата са североизточните и
северните ветрове при висока средна скорост – 3,2÷5 м/сек и влияят благоприятно за
хоризонталното разсейване на атмосферните примеси през периода.
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На територията на Община Стара Загора попадат няколко защитени територии и
вековни дървета по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР):

В общината са обявени следните защитени природни обекти:
· природна забележителност “Казането” - обявена със заповед №

3039/03.10.1974 година на МГГП, с обща залесена площ 1,0 ха. Интересно
скално образувание в землището на с.Казанка. Намира се в ляво от шосето (до
реката) за с. Казанка, на около 2 км преди селото. Има поставена указателна
табела с кратка историческа справка.

· природна забележителност “Змейова дупка” - обявена със заповед №
3039/03.10.1974 година на МГГП, с обща залесена площ 1,0 ха. Система от
пещери в землището на с. Змейово. Намира се непосредствено над кариерата
при с.Змейово.

· природна забележителност „Кратера на вулкана Категория“ -  обявена със
заповед № 3039 от 03.10.1974 г. на МГГП, с обща залесена площ 1,0 ха.
Местоположение: Област: Стара Загора, Община: Стара Загора, Населено място:
с. Змейово. Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Стара
Загора

· природна забележителност “Милкини скали” - обявена със заповед №
3039/03.10.1974 година на МГГП, с обща незалесена площ 1,0 ха. Интересно
скално образувание и гнездово находище на скален орел в землището на
с.Колена.

· Вековно дърво- Дъбът на Гео Милев (763)
Вид: дъб (Quercus spp.);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Стара Загора, Населено място: гр. Стара Загора

· Вековно дърво- Летен дъб (1667)
Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Стара Загора, Населено място: с. Кирилово

· Вековно дърво- Чинар (385)
Вид: чинар (Platanus spp.);
Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Стара Загора, Населено място: гр. Стара Загора

В територията на Плана попадат частично 4 защитени зони, включени в
европейската екологична мрежа НАТУРА 2000: „Река Съзлийка”, код BG0000425,
„Река Мартинка”, код BG0000442, „Река Омуровска”, код BG0000443, „Чирпански
възвишения”, код BG0000628 по директива 92/43/ЕЕС, за опазване на природните
местообитания и местообитанията на видовете.

С писмо изх. № КОС-01-6105/10.01.2018 г. на РИОСВ-Стара Загора,
компетентният орган след извършена оценка на задание за обхват и съдържание на ЕО,
е мотивирал и необходимостта от разработване на настоящия доклад,  обхвата и

http://eea.government.bg/v-trees/bg/area.jsp?vtGroupNum=763
http://eea.government.bg/v-trees/bg/area.jsp?vtGroupNum=1667
http://eea.government.bg/v-trees/bg/area.jsp?vtGroupNum=385
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съдържанието му за оценка на степента на въздействие на Общ устройствен план на
община Стара Загора, при съвместяване с процедурата за ЕО, съгласно чл. 35, ал. 1 и
чл. 36, ал. 1 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. 21, 22 и 23, ал. 2 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 (3) на Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията,

изискващ оценка на последствията за целостта и целите на всяка една зона и мрежата
като цяло от една страна и чл.2 (2) на Директивата, посочващ, че мерките предприети
по тази директива следва да водят до опазване или възстановяване на благоприятния
природозащитен статус на видовете и местообитанията.

1. АНОТАЦИЯ НА ОУПО СТАРА ЗАГОРА
Възложител на Общият устройствен план  е  ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,

Седалище:     БУЛ.  „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ”  № 107,  ГР.  СТАРА ЗАГОРА,  Лице за
контакти: арх.Николай Василев, е-mail: mayor@starazagora.bg, sz@starazagora.bg

Общият устройствен план на община Стара Загора/ОУПО/, възложен по реда на
Закона за устройство на територията попада в обхвата на областите изброени в чл 85,
ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, както и в обхвата на т. 11.1 на
Приложение 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка
на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм. и доп./ и на основание
чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата, подлежи на задължителна екологична оценка, тъй като с
проекта за ОУП се очертава рамката за бъдещото развитие на инвестиционни
преложения по  Приложение 1  и 2  на ЗООС.  Съгласно чл.  82,  ал.  1   на Закона за
опазване на околната среда екологичната оценка се съвместява изцяло с действащите
процедури по изготвяне на плановете и завършва преди тяхното одобряване. Главната
цел на екологичната оценка на ОУПО Стара Загора е да анализира и оцени
потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за
предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на
хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и
човешкото здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за
разработването на окончателния проект.

mailto:mayor@starazagora.bg
mailto:sz@starazagora.bg
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1.1. Текущо състояние.

         Природни дадености

Съгласно изработения опорен план община  Стара Загора включва  територия от
109359,59 ха, от които  33245,4 ха. горски площи,част от Сърнена Средна гора и
61743,8 ха. земеделски площи, част  от Горно – Тракийската низина. Урбанизираните
площи на общината заемат 6892,18 ха, водните – 1833,3ха. Останалите 5644,91 ха са
заети от транспортна и техническа инфраструктура, гробищни паркове, имоти със
специално предназначение, нарушени територии и др.

Стара Загора е една от 11- те общини на едноименната област. Нейната площ
представлява 0,96 % от територията на Р.България, 5.4% от територията на Югоизточен
и 20,7% от територията на  област Стара Загора.

Общината е разположена основно върху три височинни пояси – низинен (под
200 м н. в.), хълмист (между 200 и 600 м н. в.) и планински (над 600 м н. в.) Основните
почвени покрития са 7 вида: смолници, канелени горски, планосоли, делувилни,
алувиално-ливадни и блатни;

Горската растителност е от смесен тип. Преобладава широколистната, съставена
предимно от космат дъб и келяв габър.  Привнесени са чер и бял бор,  бреза,  топола,
акация, бадеми и орехи.

Практиката показва, че на територията на общината могат добре да виреят и
някои южни видове като ливански кедър, кипарис и др.

Ловно-рибарското дружество „Аязмото – Старозагорски бани“ стопанисва
общинската фауна,  която включва:  елени,  сърни,  диви свини,  пъдпъдъци и др.  Те са
съществен ресурс за развитие на национален и международен туризъм.

В полската част на общината се отглеждат предимно зърнени, маслодайни и
лозови култури.

Цялата територия на общината има преходно-континентален климат с горещо
лято и относително топла зима (средно-годишна температура – около 12 градуса по
Целзий). Традиционни природни рискове са летни засушавания и градушки, зимни
наводнения и есенно-зимни мъгли.

Средногодишната скорост на вятъра е 1,4 м/сек. Най-ниската скорост на вятъра е
през месец ноември – 1,0 м/сек., а най-високата през февруари и март – 1,6 м/сек.
Обширната негативна форма на релефа на общината е предпоставка за образуване на
трайни мъгли през зимния сезон.

Продължителността на слънчевото греене е 2200 часа годишно.
Средногодишното количество на валежите  е 588  мм. Снежната покривка достига до 5
см. и бързо се стопява.

Най-значимата река в общината е Съзлийка, извираща от Средна гора и вливаща
се в река Марица. Други по-значими реки са Бедечка и Берекетска, преминаващи
съответно през източната и западна части на общинския център.

Старозагорските бани, разположени в северозападната част на общината, са
ценен източник на лековита минерална вода.
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Тъй като естествените водни ресурси на общината са ограничени, за нуждите на
земеделието са изградени множество малки язовири (12 броя ).

Общината има  значителни количества подземни води, които се използват
главно за пиене и частично за поливане.

Община Стара Загора има общо 3 бр.защитени зони („Река Съзлийка“, „Река
Мартинка“, „Чирпански възвишения“ ), както и 4 броя  природни забележителности
(„Казането“, „Змееви дупки“, „Кратера на вулкана“ и „Милкини скали“.)

Съчетаването на живописни горски и плодородни полски територии разкриват
възможности за планински и селски туризъм.

Богатството на минерални води, съхранени следи от праисторическа (Берекетска
селищна могила), антична (Августа Траяна, основана от римския император Траян през
II век в чест на победата над даките) и средновековна епохи, заедно със символите на
борбите за национално освобождение са много добра основа за развитие на културния
туризъм.

Главна цел на ОУПО Стара Загора
Главната цел на Общия устройствен план на общината е да създаде

пространствена планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено
развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и
със специфичните за Община Стара Загора природни, културно-исторически,
туристически и други ресурси.
            Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между
екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо
използване на природните ресурси, постигането на главната цел се предпоставя от
изпълнението на следните цели:
• Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната
урбанизация на територията на общината в граници, които да не накърняват целостта и
стабилността на природната й среда.
• Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на
стратегическите документи по Закон за регионалното развитие /ЗРР/
• Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и техническо
съоръжаване на жизнената среда в населените места и останалите обитавани територии
в съответствие със съвременните европейски критерии и стандарти.
• Планиране на територията на общината да става по начин, осигуряващ
съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на
природното и културно наследство на общината.

Доказване на необходимостта от плана
            С влизането в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) се поставят нови съществени изисквания към
устройството на отделните видове територии и значително се ограничават
инвестиционните намерения на физически и юридически лица при липса на действащ
общ устройствен план на общината (чл. 59, чл.109 (3) от ЗУТ). Общия устройствен план
на Община Стара Загора ще създаде благоприятни условия за инвестиционно
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проектиране и строителство в Община Стара Загора. Общият устройствен план ще
допринесе за по-ефективното планиране на общинската територия, прилагащо
интегриран подход за постигане на устойчиво развитие в
перспектива. Наличието на актуален действащ Общ устройствен план на Община Стара
Загора е също така предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по
линия на оперативните програми на европейските структурни фондове. Общият
устройствен план на Община Стара Загора се изработва въз основа на Планово задание
в съответствие с чл.125 от ЗУТ.

Основания за проектиране/разработване на Oбщ устройствен план
Общият устройствен план на Община Стара Загора се изработва въз основа на

Планово задание в съответствие с чл.125 от ЗУТ.

На основание чл. 126, ал. 4 от ЗУТ, Общият устройствен план на Община Стара
Загора се разделя на две фази:
• Първа фаза – Предварителен проект;
• Втора фаза – Окончателен проект.
            Съдържанието на проекто- проучвателните работи /ППР/ по всяка фаза се
определят съгласно чл. 18 и 19 от Наредба № 01/8 на МРРБ за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.

Нормативните документи на базата, на които се разработва Общият устройствен
план на Община Стара Загора са:
• Закона за устройство на територията;
• Наредба № 01/8 на МРРБ;
• Наредба № 7  на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните

видове територии и устройствени зони;
• Закона за опазване на околната среда и поднормативни актове;
• Закона за биологичното разнообразие и поднормативни актове ;
•  Закон за регионалното развитие;
• Закон за защитените територии;
• Закон за културното наследство;
• Закон за водите;
• Закон за горите;
• Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
• Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския

фонд;
• Закон за опазване на земеделските земи;
•  Закон за туризма;
• Закон за административно-териториалното устройство на Република България;
• Закон за пътищата;
• Други нормативни (законови и подзаконови) документи.
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Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и
чл.17, ал.(3) от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20
години.

 Изработването на Общ устройствен план на община Стара Загора (ОУПО) е
възложено от общината с Договор №223 от 24.01.2020 г. в резултат на проведена
процедура по ЗОП.

Състояние на урбанизираната територия

В общината има един град - Стара Загора. В него обитава основната част от
нейното население (135 715 жители) и 51 села с общо 20 853 ж., или  за цялата община -
156 568 ж. Посочените данни за населението са на НСИ за 2018г.

Селата, според броя на тяхното население, са много малки (до 200 жители) – 19
броя, малки   (между 200 и 1000 жители) – 28 броя, и големи (над 1000 жители)  четири:
Богомилово (1455), Дълбоки (1450), Хан Аспарухово (1216) и Хрищени (1696),
съгласно данни на НСИ от 2018г.

Преобладаването на малките и много малки села (общо 47 броя) се отразява на
структурата на местното самоуправление – само 28 села имат статут на кметства, а
останалите са кметски наместничества. Пет от кметствата са близо до демографския
минимум (250 жители) и са застрашени да загубят статута си на самоуправляваща се
общност.

Община Стара Загора – земно покритие: урбанизирани, земеделски и горски територии;
Източник ОПР 2014 – 2020;
Стопанският облик на селата е земеделски. Преобладава производство върху

арендована земя, реализирано от едри външни стопански субекти и дребни местни
стопанства върху собствена земя за лична консумация. По същество в селата липсва
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възможност за постоянна трудова заетост на млади хора,  което ги принуждава да ги
напускат. Депопулацията на селата има директно отношение към техния първичен
социален сервиз. Едва 8 от всички 51 села имат функциониращи училища, а в 29 села
няма лекарски практики.

Положителна характеристика за общината е пълното електрифицирене и
водоснабдяване на селата. По отношение на достъпност и междуселищни връзки селата
могат да бъдат разделени на две основни групи. В първата са „облагодателствани“,
които са разположени в близост до първокласна пътна мрежа. Втората група,  включва
села, разположени в южната и северозападна периферия на общината. Те могат да
ползват по-ниското качество на общинската пътна мрежа.

Всички села от общината са достъпни от и до общинския център в рамките на
максимален 30 минутен изохрон с автомобил. (За 16 села – 10 мин.; за 14 села – от 11
до 15 мин.; за 12 села – 16 до  20 мин. и само за 8 периферни села – от 21 до 30 мин. )

Гъстотата на населението в общината е 143,2 жители на квадратен км. при
средно за страната 66,3 жители на кв.км. Специфично за община Стара Загора е
прекомерната концентрация (над 85 %) на население и производствени дейности в
нейният център, което налага целево създаване на няколко вторични опорни центрове.

Съгласно Националната концепция за пространствено развитие /актуализация
2019 г./  гр. Стара Загора е един от 18-те центъра на агломерационни образувания и
функционални урбанистични ареали (FUA). Градът няма  изявен агломерационен ареал,
а по- скоро е силно ядро, в което 85% от населението на агломерационния ареал живее
в центъра - град. Подобряване на функционалните и пространствени връзки между
ядрото и по- малките населени места в обхвата на ареала е приципна препоръка на
цитирания документ.

Гр. Стара Загора е разположен на границата между равнината и полето като
обединява значими икономически и транспортни връзки на общината и изпълнява
нейни основни функции – обитаване, обслужване, производство и рекреация,
Производствените и логистични дейности са разположени в източните и южни части на
града, където са свързани с главни пътни и ж. п. линии. Летищният комплекс заема
равнинният южен терен, а Тракийския университет е разположен югозападно от града.
Жилищните територии са в центъра и в посока на север изток и запада от центъра.
Певечето от тях са с лек и по- стръмен наклон на юг и са благоприятни за обитаване.
Градът има добре развита зелена система.

Можем да обобщим териториалната характеристика на община Стара Загора,
включваща следните основни потенциали:

- Благоприятно географско разположение като пресечна точка на национални и
европейски транспортни коридори;

- Много добра комбинация от равнинен   релеф,  подходящ за обитаване и
земеделие и планински терен, предлагащ условия за горско стопанство, за
обитаване и отдих;

- Наличие на топли минерални извори, като основа за развитие на лечение и
отдих;

- Богато културно-историческо наследство, като основа за развитие на туризма;
Основните проблеми на община Стара Загора са свързани с :
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- Прекомерната концентрация на производствени дейности и население в
общинския център и обезлюдяване на голям брой от селата;

- Липса на вторични центрове в общината;
- Наличие на периферни села, слабо обвързани с общинския център;
- Недоизградени  пътни връзки между тях и общинския център;
- Недостатъчно използване на разнобразните природни дадености и богато

културно-историческо наследство за развитие на  туризма;

Демография
Община Стара Загора е най-голяма по брой на населението и по територия в

област Стара Загора. В рамките на Югоизточен район за планиране, община Стара
Загора е на второ място по брой на населението след община Бургас и на четвърто
място по територия (след общини Сливен, Тунджа и Средец).

Таблица № 1

Община Стара Загора и Област Стара Загора - Основни характеристики, 2018 г.

Показател
Община
Стара
Загора

Област
Стара
Загора

% на
община
Стара
Загора от
областта

Територия (дка) 1063304 5151124 20.64%

Брой населени места 52 206 25.24%

Население (бр.) 156568 316356 49.49%

Гъстота на населението (души/кв.км) 147.2 61.4

Коефициент на урбанизация 86.7% 72.4%

Коефициент на възрастова зависимост 53.7% 59.3%

Отн. дял на населението в подтрудостопособна възраст
(%) 14.7% 15.0%

Отн. дял на населението в трудоспособна възраст (%) 65.0% 62.8%

Отн. дял на населението в надтрудостопособна възраст
(%) 20.3% 22.2%

Наети лица (бр.) 50133 100370 49.95%

Коефициент на икономическа активност 58.6% 54.9%

Източници: НСИ

Според категоризацията на общините, община Стара Загора е от 1-ва категория,
центърът на общината гр. Стара Загора също е от 1-ва категория1 (табл. 2).

Таблица № 2

1 НСИ, Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици
(ЕКАТТЕ), 2019 г.



14

Категоризация на населените места в община Стара Загора по ЕКАТТЕ

ЕКАТТЕ Населени места Категория
Надморска
височина

SZR31 Общ. Стара Загора 1
средна надм. вис. -
276.6 м2

68850 гр. Стара Загора 1 4

00655 с. Арнаутито 7 4

03856 с. Бенковски 7 3

04738 с. Богомилово 5 4

05431 с. Борилово 7 6

05637 с. Борово 8 3

06197 с. Братя Кунчеви 6 4

07199 с. Бъдеще 7 3

11675 с. Воденичарово 8 3

16701 с. Горно Ботево 6 3

24482 с. Дълбоки 5 4

27214 с. Еленино 6 3

27379 с. Елхово 7 5

30119 с. Загоре 5 3

31276 с. Змейово 5 5

35153 с. Казанка 8 5

35420 с. Калитиново 6 3

35515 с. Калояновец 5 3

36899 с. Кирилово 6 4

37678 с. Козаревец 7 3

38039 с. Колена 7 4

43921 с. Ловец 7 3

63149 с. Лозен 7 5

44687 с. Люляк 8 5

44851 с. Лясково 7 5

46098 с. Маджерито 6 3

46417 с. Малка Верея 7 5

46591 с. Малко Кадиево 7 3

2 Годишник на общините в България
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ЕКАТТЕ Населени места Категория
Надморска
височина

48502 с. Михайлово 7 3

48765 с. Могила 6 3

52252 с. Ново село 8 5

54016 с. Оряховица 6 4

54314 с. Остра могила 7 5

55289 с. Памукчии 7 3

56188 с. Петрово 7 3

56825 с. Плоска могила 7 3

57073 с. Подслон 7 3

58236 с. Преславен 6 3

58743 с. Пряпорец 7 5

58952 с. Пшеничево 7 3

59170 с. Пъстрово 8 5

61995 с. Ракитница 7 4

63301 с. Руманя 8 4

65317 с. Самуилово 7 3

67154 с. Сладък кладенец 8 2

68970
с. Старозагорски
бани 7 4

69794 с. Стрелец 7 3

70202 с. Сулица 7 5

68730 с. Хан Аспарухово 5 3

77431 с. Християново 7 3

77476 с. Хрищени 5 4

87182 с. Яворово 7 4

Надморска височина - групи (в метри): 1- до 49 вкл.; 2 - 50-99 вкл.;
3 - 100-199 вкл.; 4 - 200-299 вкл.; 5 - 300-499 вкл.; 6 - 500-699 вкл.; 7
- 700-999 вкл.; 8 - 1000 и повече.

Източник: НСИ, Единен класификатор на административно-
териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), 2019 г.

Средната гъстота на населението е висока – 147.2 души/кв.км (над средната
гъстота на населението за област Стара Загора – 61.4  души/кв.км, за Югоизточния
район – 52.1 души/кв.км и за страната – 63.1 души/кв.км), което се дължи на областния
и общински център – гр. Стара Загора.
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Община Стара Загора включва 52 населени места – 1 град и 51 села. В центъра
на общината – гр. Стара Загора е съсредоточено над 4/5 (135715 д. – по данни на НСИ,
2018 г.) от населението на общината. Степента на урбанизация на община Стара Загора
(т.е. процентът на градско население) е 86.7%, при средното за областта – 72.4%, за
Югоизточен район – 72.6% и за страната – 73.7%.

Населението на селата наброява общо 20 853 д. (13.3% от общото население на
общината, 2018 г.). Според съществуващия брой на населението селата са средни,
малки и много малки. Към средните села (по градоустройствената класификация) с
население от 1000 до 2000 жители се отнасят 4 села – Хрищени, Дълбоки, Богомилово
и Хан Аспарухово с общо население 5817 д. (27.9% от населението на селата в
общината). Малките села с население от 250 до 1000 жители включват 22 населени
места с общо население 11733 д. (над ½ - 56.3% от селското население на общината).
Населението на много малките села (25 бр.) до 250 жители наброява 3303 д. (15.8%), от
които с население под 100 жители са 8 села (по данни на НСИ).

Индустрия
В община Стара Загора, респ. в гр. Стара Загора, са изградени и функционират

икономически дейности от всички отрасли на икономиката.
Промишлеността в общината е представена от предприятия на

преработващата и добивната промишленост.
Добивната промишленост е локализирана при суровинните ресурси.

Находищата на инертни материали в землищата на селата Братя Кунчеви, Змейово и
Ракитница е предпоставка за развитието на добивна промишленост.

Преработващата промишленост е основен структуроопределящ отрасъл, който
включва:

– производство но метали и метални изделия (с най-голям дял в икономиката
на общината);

– производство на хранителни продукти и напитки (на база на местните
селскостопански ресурси);

– производство на текстил и изделия от текстил;
– производство на облекло;
– производство на ел.съоръжения, машини и оборудване;
– производство на мебели;
– машиностроене и елекроника (с редуциран дял през последните години);
– други.

Предприятия с най-висока реализирана печалба през 2018 г. в община Стара
Загора печалба през 2018 г. са: Зара - ЕООД , Ритъм - 4 - ТБ ООД , Загорка АД,  Градус
- 3 АД , Стандард Профил България ЕАД , Панхим ООД , Градус - 1 ЕООД , Милениум
2000 ЕООД ,  Бисер Олива АД ,  Прогрес АД ,  Новотехпром,  Градус -  98,  24  Металик
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АД,,  Средна гора АД,  Хранинвест -  Хранмашкомплект АД ,  Пресков АД,  Рудин ООД
Стара Загора, ВТ Булпласт ЕООД, Наталия АД.3

В община Стара Загора развиват дейност горям брой иновационни предприятия,
в резултат на изградените традиции във високотехнологични производства и
образователната инфраструктура.

Социалните предприятия в общината са представени от:  Мересев ЕООД
(общинско дружество за заетост на лица с увреждания с предмет на дейност шивашко
производство, изработка на опаковки, печатарски и книговезки услуги); Тих Труд
ЕООД Стара Загора (за осигуряване на заетост на хора с увреден слух с предмет на
дейност разработка и производство на шивашки изделия, ремонтно-строителни услуги,
предпечатни дейности и полиграфия); Сдружение Самаряни (свързано с пчеларство и
производство на мед); РСЗ Технитари (за оказване помощ на занаятчии роми);
Социално предприятие за ръчни плетива (подпомага жени с увреждания в Дома за хора
с увреждания - Стара Загора).

Строителният отрасъл е сред отраслите, засегнати съществено от стопанската
криза. Строителните фирми за годините 2015-2016 нарастват от 533 на 552, след кото
намаляват на 520 през 2017 г. и бележат нарастване през 2018 г. като дастигат 533, а
заетите лица се характеризират със сезонност и динамика.

Селско стопанство
Селското стопанство е традиционна икономическа дейност, като то е основен

отрасъл в селата и ресурс за развитието на хранително-вкусоната промишленост в
общината. Представено е от подотраслите растениевъдство и животновъдство, като
растениевъдното направление е с по-голям дял. Регистрирани са 1588 земеделски
стопани (ЗС) (към 31.12.2019 г.) по данни на МЗХГ, ОД „Земеделие” – гр. Стара Загора
(табл.  4). За периода 2011-2019 г. е налице нарастване на броя на регистрираните
земеделски стопани с размер на стопанисваната земеделска земя до 10, до 50 ха, до 100
ха и до 500 ха, намаление на ЗС стопанисващи площи с размер до 5 ха и запазване на
броя на ЗС стопанисващи площи над 1000 ха.
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Брой на земеделски стопани в община Стара Загора, по размер на стопанисваната
земеделска земя за период от 2011 - 2019 г.

Години Брой земеделски стопани, стопанисващи площи в размер на:
до 5 ха до 10 ха до 50 ха до 100 ха до 500 ха над 1000

ха
2011 759 103 152 46 71 59
2012 383 110 159 50 69 64
2013 971 105 173 49 82 63
2014 907 109 183 56 89 62
2015 868 160 266 71 80 69
2016 820 166 299 80 99 62
2017 734 175 316 87 107 60
2018 687 165 341 94 100 64
2019 627 153 335 95 107 60
Заб: Брой на регистрираните земеделски стопани по реда на Наредба №
3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани към
31.12.2019 г., с постоянен адрес за физически лица и еднолични търговци
и седалище и адрес на управление за юридически лица в община Стара
Загора е 1588.
Източник: МЗХГ, ОД „Земеделие”, гр. Стара Загора

Броят на земеделските стопани по юридически статут в община Стара Загора за
периода 2011-2019 г. е представен в таблица 5. Най-голям е броят на ЗС (1277 бр. -
80.4%) - физически лица, следван от ЕООД (146 бр. - 9.2%),  ООД (90 бр. - 5.7%), ЕТ
(45 бр. - 2.8%). Броят на Кооперациите през 2019 г. на територията на общината е 16, на
АД – 6 и други – 8 бр.

Таблица № 23
Брой на земеделските стопани в община Стара Загора по юридически статут за

периода от 2011 г. до 2019 г.
Юридически  статут 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
ООД 68 67 71 77 85 93 92 89 90
ЕООД 71 82 92 96 114 133 140 144 146
АД 7 7 6 6 6 5 6 7 6
КООПЕРАЦИИ 16 16 16 16 17 17 16 16 16
ЕТ 66 64 67 65 57 50 47 46 45
ФЛ 1234 1311 1486 1464 1515 1507 1412 1370 1277
ДРУГ 7 8 8 10 11 9 10 8 8
ОБЩО 1469 1555 1746 1734 1805 1814 1723 1680 1588
Източник: МЗХГ, ОД „Земеделие”, гр. Стара Загора

Благоприятните природни предпоставки, както и стратегическото
местоположение спрямо голям консумативен център (град Стара Загора), създават
добри възможности за развитие на селското стопанство. Големият размер на
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земеделските територии – над 1/2 от площта на общината е фактор за развитие на
земеделието. На територията на общината се отглеждат предимно: зърнено-житни
култури (пшеница, ечемик, царевица за зърно), технически маслодайни култури
(маслодаен слънчоглед, маслодайна рапица), трайни насаждения (овощия – череши,
праскови; лозя – винени), фуражни култури.

Таблица № 24
Площи засети с основни видове култури в хектари в община Стара Загора,

стопанисвани от регистрирани земеделски стопани в перода от 2011 г. до 2019 г.
Култури - в ха 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Обикновена мека
пшеница 13386 14145 14392 14032 12433 14829 14122 14434 15264
Ечемик 3449 3064 3443 3260 3880 2479 2920 2662 2019
Маслодаен
слънчоглед 9693 8452 8849 9799 9916 9435 11269 10695 10784
Царевица за зърно 1319 210 824 1214 1877 1323 1218 1306 1536
Маслодайна
рапица 2257 3001 2194 2910 2212 2837 2049 1918 2447
Череши 361 414 449 463 494 500 546 556 548
Праскови 68 82 83 109 71 79 69 68 61
Лозя-винени 913 883 744 881 851 774 839 836 785

Източник: МЗХГ, ОД „Земеделие”, гр. Стара Загора
В структурата на засетите площи с основни видове култури, стопанисвани от

регистрирани земеделски стопани, най-голям е делът на зърнено-житните култури (над
1/2  от засетите площи,  от които с най-голям дял –  пшеница –  45.6%),  следвани от
техническите маслодайни култури (39.5%). От площите на трайните насаждения следва
да се отбележат площите на лозята (винени), а от овощията - черешите.

Източник: МЗХГ, ОД „Земеделие”, гр. Стара Загора
През последните години се увеличават площите, засети с пшеница, технически

култури и трайни насаждения.
Размерът на поливните площи е представен в таблица 7. На територията на

община Стара Загора няма регистрирани сдружения за напояване. Дължината на
напоителните канали по данни на МЗХГ е 387 км. За периода 2011-2019 г. се наблюдава
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намаление на поливните площи, които през 2011 г. са 15612.0 дка, а през 2019 г. –
6435.4 дка.

Таблица № 25
Поливни площи на територията на община Стара Загора за периода 2011 - 2019 г.

№ по ред Година Физически
декари

1 2011 г. 15612.00
2 2012 г. 8659.00
3 2013 г. 14045.00
4 2014 г. 8646.75
5 2015 г. 9398.18
6 2016 г. 8920.68
7 2017 г. 6190.88
8 2018 г. 7128.90
9 2019 г. 6453.35

На територията на община Стара Загора няма регистрирани сдружения за
напояване. Дължината на напоителните канали е 387 км.
Източник: МЗХГ, ОД „Земеделие”, гр. Стара Загора

Увеличение на средните добиви през последните години се наблюдава при
пшеницата, царевицата за зърно, маслодаен слънчоглед и маслодайна рапица,
зеленчуците.

Добиви от основни земеделски култури на територията на община Стара Загора
Добив / тон 2011

г.
2012
г.

2013
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

Пшеница 42365 44056 27298 55762 40110 57500 65859 63315 67840
Ечемик 9646 9932 12447 10106 9691 10055 13926 10707 8245
Ръж 352 91 413 426 185 425 198 164 111
Тритикале 409 762 670 537 430 295 440 645 116
Маслодайна
рапица 4483 4837 5472 7284 5200 7616 1365 4646 6611
Слънчоглед 15687 12045 13671 17703 18800 15774 19940 17845 17845
Царевица зърно 4250 3115 7001 7085 8198 5349 6132 6325 6325
Пипер 529 1052 800 1012 725 1300 1350 366 1760
Домати 297 564 420 395 486 1620 3200 504 1895
Тютюн 942 1142 717 811 641 704 429 216 311
Ориз 2570 540 1090 1391 2800 1298 1200 1705 2026
Памук 0 0 0 0 52 96 117 126 133
Царевица
силажна 2007 1667 900 2004 1316 979 1000 760 1845
Ябълки 505 338 390 438 441 440 277 331 434
Праскови 259 278 301 288 475 315 302 88 407
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Добив / тон 2011
г.

2012
г.

2013
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

Сливи 1646 1045 1089 663 1080 1600 850 644 1269
Череши 1710 723 1053 731 878 891 856 1400 1228
Маслодайна роза 202 296 301 345 138 262 268 248 222
Лавандула 674 395 740 685 833 658 1176 950 770
Лозя-винени 5068 4122 4792 2292 5880 5335 3780 3628 2563
Лозя-десертни 258 205 147 150 288 216 184 157 123
Източник: МЗХГ, ОД „Земеделие”, гр. Стара Загора

Налице са всички предпоставки за ефективно използване на земеделските
земи.

Основните аспекти в развитието на растениевъдството в общината са
следните:

– Природните условия (почвено-климатични) имат важно значение за
специализацията на селскостопанските култури.

– В общината са налице благоприятни предпоставки за развитие на
зърнопроизводство, технически и фуражни култури, трайни насаждения
(овощия, лозя), зеленчуци.

– Според засетите площи с най-висок дял са зърнените и техническите
култури.

– Трайните насаждения и зеленчукопроизводството имат добри възможности
за развитие.

– Поливни площи са с малък дял в структурата на използваните земеделски
площи.

– Налице са обективни условия за развитие на основните и традиционни
култури, основани на принципите на биологично производство.

На територията на общината съществуват предпоставки и условия за развитие на
животновъдството, което е по-слабо развито от растениевъдството. Фуражната база,
наличието на постоянно затревени площи, естествени ливади, мери и пасища, както и
съществуващите традиции в тази област са добра предпоставка за неговото развитие. В
общината се отглеждат основно говеда и биволи, овце, кози, свине, птици, пчелни
семейства.

Условията в общината са благоприятни за развитие на животновъдство с месно и
млечно направление (говедовъдство, овцевъдство, козевъдство). Свиневъдството е
застъпено главно в личните стопанства в цялата община. Птицевъдството също е
развито, през последните години се развива добре пчеларството (табл. 9).
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Таблица № 27
Брой и видове животни, отглеждани от регистрирани земеделски стопани в

община Стара Загора за периода от 2011 до 2019 г.

Години
Говеда и
биволи - общо

Овце -
общо

Кози -
общо

Свине -
общо

Птици -
общо

Пчелни
семейства

2011 5909 5481 892 5710 237238 2211
2012 5872 4738 1065 5466 194831 3131
2013 5760 5132 1125 5132 145894 3599
2014 5984 5798 1299 4701 153419 3985
2015 5957 6045 1324 9358 171658 5197
2016 6145 6068 1660 4727 237451 6593
2017 5631 6324 1594 4473 269520 6608
2018 4604 6463 1314 4873 538776 6857
2019 4198 6053 1173 5124 690149 7322
Източник: МЗХГ, ОД „Земеделие”, гр. Стара Загора

Като цяло може да се направи изводът, че потенциалът за развитие на селското
стопанство на територията на общината е благоприятен. Комбинацията от климатични
и почвени условия позволява да се отглеждат различни видове селскостопански
култури. Селското стопанство е много добре развито. Обработват се почти всички
селскостопански площи в района. Земеделието е насочено предимно към производство
на зърнени култури (вкл. слънчоглед). Животновъдството също е добре развито.

Горско стопанство
Горските територии на общината4 се включват към Югоизточно държавно

предприятие със седалище град Сливен. Горските територии собственост на община
Стара Загора попадат в границите на две Държавни горски стопанства: ТП ДГС „Стара
Загора” (ГСУ „Старозагорски минерални бани“; ГСУ  „Дълбоки“); ТП ДГС „Чирпан“
(ГСУ „Пъстрово“; ГСУ „Чирпан“).

Според класификационната схема на типовете горски месторастения, горите
собственост на община Стара Загора попадат в Тракийската горскорастителна област,
подобласт Горна Тракия с един пояс - Долния равнинно-хълмист и хълмисто-
предпланински пояс на дъбовите гори с три подпояса: Подпояс на крайречните и
лонгозни гори, Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори и Подпояс на хълмисто-
предпланинските смесени широколистни гори.

Естествената растителност в района е представена от зимен дъб, благун, цер,
летен дъб, космат дъб, бряст, келяв габър, мъждрян, сребролистна липа и габър,
образуващи чисти и смесени насаждения с издънков произход. От храстите се срещат
глог, драка, леска и трънка.

Създадени са множество култури от следните видове:  черен и бял бор,  кедър,
акация, орех, американски ясен, червен дъб, бреза, топола и др. Те са създадени, както
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върху голи площи, така и след извеждане на реконструкции, голи сечи и др. Културите
са в добро фитосанитарно състояние.

Чрез подходящ бъдещ състав ще се осигури разпределението на
дървопроизводителната площ по дървесни видове и бонитети, с което ще се постигне
максимална производителност едновременно с най-добър екологичен ефект.

Средната възраст е 47 години, средната пълнота е 0.72, а средният бонитет е IV
(4.1). Общият дървесен запас е 297260 куб.м (без клони). Средният запас е 111 куб.м/ха.
Общият среден годишен прираст е 6736 куб.м, а на един хектар - 2.50 куб.м.

Горите, собственост на община Стара Загора, създават сравнително
благоприятни условия за дърводобив и всички останали горскостопански дейности през
цялата година, независимо от сезона. Общо дървопроизводителната площ е 2778.1 ха,
или 98.5% от общата площ. Недървопроизводителната площ на общинските гори е 42.8
ха, или 1.5% от общата площ. Най-голям е делът на поляните (1.0%), следвани от
нелесопригодните голини (0.2%) и др. Една част от недървопроизводителната площ
може да бъде използвана за реализиране на странични ползвания - поляни, просеки и
дворни места. Друга част са необходими за провеждане на горскостопанските
мероприятия - автомобилни пътища, шосета и противопожарни просеки.
Неизползваемата за горскостопанска дейност площ е 7.4 ха. Това са нелесопригодни
голини, скали, канали, кариери и др.

Най-голям е делът на горите и земите със стопански функции - 2051.5 хектара,
или 72.7% от общата площ, от която 2009.3 хектара залесена площ (74.6%). В горите
със стопански функции целта е максимално производство на строителна дървесина на
единица площ, като се използва най-рационално почвеното плодородие, без да се
нарушават водоохранните и почвозащитните функции на гората. Съобразно
поставената цел и състоянието на насажденията са обособени стопански класове, в
които са планирани подходящи лесовъдски мероприятия - замяна на сечнозрелите
дървостои с млади чрез съответните възобновителни сечи, извеждане на най-
подходящи по вид и интензивност отгледни сечи: средновъзрастните и дозряващите
дървостои за подобряване на състоянието им и постигане на висока продуктивност;
увеличаване на залесената площ на общината и попълване на младите и
средновъзрастни дървостои с най-подходящи за условията на месторастене дървесни
видове; опазване на горите от вредители и пожари, развитие на ловното стопанство.

Горите и земите със защитни функции заемат площ от 338.2 хектара (12.0%), от
която залесена 334.0 хектара (12.4%).

Горите и земите със специални функции заемат площ от 431.2 хектара (15.3%),
от която залесена 348.7 ха (13.0%).

Направлението на стопанисване в горите и земите със защитни и специални
функции е в зависимост от особените функции, които те трябва да изпълняват и се
състои в запазване и засилване на естетичните, рекреационните, водоохранните,
защитните и други функции, в съчетание с използването и на останалите ползи
(дърводобив, странични ползвания, лов и други).

От страничните ползвания най-голямо значение има пашата. Събирането на
горски плодове, билки и гъби има по-малко значение.
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Добрите природни условия и наличната материална база създават предпоставки
за успешно организиране на ловен туризъм. Има условия за риболовен туризъм във
водоемите на територията на общината.

От голямо значение са защитно-водоохранните, противоерозионните,
мелиоративните и рекреационни функции на гората. Тя спомага за подобряване на
климата, акумулира големи количества от падналите валежи и намалява скоростта на
водния отток, с което предпазва почвата от ерозия. Особено голяма в това отношение е
ролята на създадените култури с противоерозионна цел.

Общият размер на планираното ползване на дървесина през десетилетието е
57385 куб.м (без клони). Основната част от ползването по маса ще се реализира от
възобновителни сечи - 28560 куб.м, или 49.8%. Ползването от отгледни сечи е 24745
куб.м (43.1%). Ползването от санитарни сечи е 2905 куб.м (5.1%). Ползването от
принудителни сечи е 945 куб.м (1.6%). Ползването от технически сечи е 230 куб.м
(0.4%). Годишно това ползване представлява 1.93% от общия запас (без клони) и 85.2%
от общия среден годишен прираст на гората, а на един хектар залесена площ - 2.13
куб.м.

На територията на общинските гори няма големи възможности за събиране на
недървесни продукти - билки, горски плодове и гъби. Според плана се предвижда
годишен добив на гъби -  200 кг и билки -  100 кг и горски плодове -  100 кг,  като тези
количества зависят от различни фактори (климатични условия, възможност за
реализация и маркетинг).

В заключение трябва да се подчертае, че горите на територията на община Стара
Загора със своите разнообразни функции и за в бъдеще ще имат важен дял в
икономиката на общината и областта, както и за цялото национално стопанство.

Туризъм и отдих
Природните и антропогенни ресурси, разнообразните културни обекти са

потенциал за развитието на туризма в общината и преимуществено в гр. Стара Загора,
който не е реализиран в пълния капацитет.

В развитието на туристическата функция на общината от значение е изградената
туристическа инфраструктура. Сред нея основно място заемат средствата за подслон и
местата за настаняване (табл. 10). От таблицата се вижда, че за изследвания период
2015-2018 г. е налице увеличение на приходите от нощувки от българи и намаление –
от чужденци. Броят на местата за настаняване и на хотелите за периода не се променя.
Туристическите функции на община Стара Загора са в основата отрасъл „Хотелиерство
и ресторантьорство” да се утвърди като един от перспективните в третичния сектор на
икономиката.
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Таблица № 28
Дейност на местата за настаняване в община Стара Загора
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2015 23 1725 178 596341 1018 135923 101664 34259 74608 60614 13994 22.8 6912138 4944297 1967841
2016 22 1680 105 562538 949 149971 115842 34129 81783 67377 14406 26.7 7252019 5349260 1902759
2017 22 1680 75 556937 901 161382 115660 45722 81626 66488 15138 29.0 7319990 5161235 2158755
2018 22 1662 75 555623 952 140345 114973 25372 75406 63740 11666 25.3 6848572 5283429 1565143
Източник: НСИ

Природо-географските условия – релефни, климатични, води, флора и фауна са
благоприятен фактор за цялостното развитие на общината, в т.ч. и на туризма.

Стратегически ресурс са термоминералните извори при с. Строзагорски бани и с.
Сулица (с национално значение, общ дебит 18 л/сек.). Националният балнеоложки
курорт „Старозагорски минерални бани“ е с изградена инфраструктура и материална
база. Курортът е с възможностите за климатолечение и балнеолечение, както и с
обновена база за отдих, която включва почивни станции и балнеохотели. В близост е
местността „Богородична стъпка“, считана за свято място с изграден малък параклис
„Рождество Богородично“.

Горският фонд на Сърнена Средна гора, макар и с ограничено стопанско
значение, е ресурс с рекреационно значение поради високия си екологичен и
естетически потенциал (все още недостатъчно използван). Нископланинският релеф,
добре развитата шосейна мрежа осигуряват добър достъп до планината и богати
възможности за избор на туристически маршрути. Целогодишно могат да се реализират
пешеходни и вело преходи с различна продължителност и натоварване. Районът е с
потенциал за развитие на селски и еко туризъм.

Пещерите, разположени във варовит (карстов) релеф, дават възможности за
спалеоложки и ботанически изследвания.

На територията на общината има масиви с широколистни и иглолистни гори, а
край Стара Загора е разположено ловното стопанство “Аязмо – Старозагорски
минерални бани”. То е с площ от 5168 ха и е на 15 км от общинския център. Богатото
разнообразие на флора и фауна го правят особено привлекателен за развитието на
национален и международен ловен туризъм.

В землищата на редица села в общината,  в които има язовири -  Колена,
Борилово, Пъстрово, Кирилово, Лясково и др., се ползват за риболовен туризъм.

Ресурси за туризма са и защитените територии:
– Природна забележителност „Казането“ - обявена със заповед № 3039/

03.10.1974 г. на МГГП, с обща залесена площ 1.0 ха. Представлява интересно
скално образувание в землището на с. Казанка. Намира се в ляво от шосето
(до реката) за с. Казанка, на около 2 км преди селото;

– Природна забележителност „Змейова дупка“ - обявена със заповед № 3039/
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03.10.1974 г. на МГГП, с обща залесена площ 1.0 ха. Състои се от система от
пещери в землището на с. Змейово. Намира се непосредствено над кариерата
при с. Змейово; природна забележителност „Кратера на вулкана“ - обявена
със заповед № 3039/03.10.1974 г. на МГГП, с обща залесена площ 1.0 ха;

– Скално образувание с вулканичен произход в землището на с. Змейово;
– Природна забележителност „Милкини скали“ - обявена със заповед № 3039/

03.10.1974 г. на МГГП, с обща незалесена площ 1.0 ха. Интересно скално
образувание и гнездово находище на скален орел в землището на с. Колена;

– Природни забележителности (вековни дървета), разположени в град Стара
Загора - „Дъбът на Гео Милев“ в двора на къщата на поета и „Старият
чинар“ в границите на парк „Бедечка“.

Праисторическо, тракийско, римско, византийско, турско, възрожденско и
съвременно присъствие са напластявали култура и ценности. Разбира се, те са
концентрирани на територията на стария град. Стара Загора е един от най-древните
градове в Европа. Много са регистрираните праисторически поселения в региона, но
три от тях, които са локализирани в чертите на съвременния град, имат световно
значение:

– Берекетската селищна могила - най-голямата в България, разположена
западно от квартал Кольо Ганчев, датираща от VI хилядолетие преди Христа;

– Азмашката могила - първата цялостно проучена в национален мащаб могила;
– Могилата при МБАЛ „Проф.Стоян Киркович“, където са открити,

консервирани и експонирани най-добре запазените неолитни жилища (VI
хилядолетие преди Христа) в Европа.

– На 8 км на северозапад от град Стара Загора, в местността „Мечи кладенец“,
са открити най-старите експлоатирани медни рудници в Европа (V
хилядолетие преди Христа);

– Мегалити от времето на траките, разположени по билото на Сърнена Средна
гора. От времето на траките също така е и най-старата тракийска тухлена
гробница в района на с. Оряховица.

Многобройните имена, с които се е назовавал град Стара Загора свидетелстват
за значимостта на тези исторически места като туристически ресурс:

Берое. Древнотракийско селище от IV век преди Христа.
Августа Траяна. Римски град, основан от император Марк Улпий Траян (98-117

година)  в началото на II  век (около 107  година след Христа).  С площ от 484  декара,
ограден с мощни укрепителни съоръжения, той е бил втори по големина в провинция
Тракия след Филипопол. От античния град са проучени отделни сектори: части от
укрепителната система, Южната и Западната порта, форума, аудиториума, термите,
обществени и частни сгради с цветни подови мозайки, уличната мрежа и некрополи.

Верея, Иринополис, Боруй, имена от средновековната история на града. В
периода VI-VII  век е носил името Верея.  През 784  година (VIII  век)  е посетен от
императрица Ирина, която дава средства за възстановяване на укрепителните му
съоръжения. В нейна чест града се преименува на Иринополис. По време на Втората
българска държава (ХІІ-ХІV век)  града носи името Боруй.  От ХI-ХII  век датират най-
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значимите средновековни паметници, сред които се открояват петте каменни релефа
със стилизирани изображения на животни. Един от тях - лъвицата с лъвчето става
централен мотив в герба на град Стара Загора.

Ески Загра. През 1364 година градът е превзет от турците, които го преименуват
така. Той е бил административен център на Ескизарската каза, обхващаща 109 села.

Железник. През 50-те години на ХIХ век града се преименува на Железник по
инициатива на старозагорския учител Тодор Шишков като проява на българската
национална идея и реакция срещу турския гнет и гръцката църковна експанзия.

Стара Загора. През 1871 година на Църковния събор в Цариград града получава
днешното си наименование. Обособява се Старозагорската епархия, която и до днес
съществува в същите граници, обхващайки района на Стара Загора, Казанлък, Нова
Загора, Чирпан, Харманли и Свиленград.

Най-посещавани туристически обекти са Неолитни жилища, Римски мозайки,
Античен форум, Хилендарски метох, къща-музей Градски бит, Регионален исторически
музей и др. обекти, предмет на културен туризъм.

Разнообразните туристически ресурси от изминалите периоди в историята на
града и съвременните обекти на културата в града, както и природните дадености са
важен фактор за развитието на туризма (балнеоложки, планински, приключенски,
селски, екотуризъм, опознавателен, спортен, конгресен).

От значение за развитието на туризма е и обстоятелството, че община Стара
Загора е разположена териториално в близост до туристически дестинации:
Национален парк „Централен Балкан“, Природен парк “Българка“, Долината на розите,
Парк-музей Шипка-Бузлуджа, Тракийски могили и гробници в долината на
тракийските царе.

Стратегията на община Стара Загора за устойчиво развитие на туризма е
съобразена с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република
България 2014-2030 г., както и с местните туристически ресурси.

Стремежът на община Стара Загора е към създаване на благоприятни условия за
развитие на устойчиви форми на туризъм, което да засили интереса на туристите към
общината. Ресурсите на общината дават възможност за формиране и предлагане на
разнообразни форми на туризъм, които са в съответствие със съвременните
доминиращи нагласи за туристически пътушествия: културно - познавателен туризъм;
екологичен - селски; спортно - развлекателен; ловен и риболовен туризъм.
Рекреационно-туристическият потенциал не е използван изцяло. В общината има
предпоставки за развитие на устойчив туризъм.

Спорт
Съществуващата материална база е благоприятна предпоставка за развитие на

спортно-туристическа дейност, спортен лов и риболов. Осигурява се достъп до
спортните обекти на всички жители на общината. Спортните дейности  в община Стара
Загора са с традиции, развиват се в няколко направления:

– Развитие и популяризиране на физическото възпитание и спорта и
осъществяване на тренировъчна и спортно-състезателна дейност на
спортните клубове по отделните видове спорт;
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– Физическо възпитание и спорт в предучилищните детски заведения,
общообразователните и професионални училища;

– Физическо възпитание и спорт за всички.
Спортните обекти в общината са съсредоточени главно в град Стара Загора и в

някои от селата – спортни терени и съоръжения основно към училищата.
Спортната база в община Стара Загора, състояние, начин на ползване е следната:

Спортен комплекс „Берое“
Основна част от комплекса е градският стадион „Берое“. На неговата територия

се намират: официален футболен терен, лекоатлетическа писта, зали за спортна
гимнастика, акробатика, тенис на маса, бокс и киокушинкай. Разполага с най-голямата
козирка в страната, работещо осветление и електронно табло. Капацитетът на
съоръжението е 10 560 седящи места, 300 от които във VIP зоната.

На територията на спортен комплекс „Берое“ са разположени още:
– Тренировъчно футболно игрище с изкуствено тревно покритие, трибуна с

400 седящи места и осветление
– Тренировъчно футболно игрище с естествено тревно покритие и прилежаща

към него тренировъчна лекоатлетическа писта, трибуна с 400 седящи места.
– Покрита лекоатлетическа писта
– Лекоатлетически полигон за хвърляния
– Тенис комплекс с 10 тенис корта, фитнес зала, сауна, осветление и трибуна с

500 седящи места.
– Хотелски комплекс с открит плувен басейн.
Спортни клубове, осъществяващи дейност на територията на спортен комплекс

„Берое“:
– ПФК „Берое“
– Клуб лека атлетика „Берое“
– Клуб „Спортна гимнастика“
– Клуб скокове на батут „Добри Костин“
– Клуб  скокове на батут „Макулова трамп“
– Клуб тенис на маса „Торнадо“ и „Берое“
– Карате клуб „Аскент“
– Боксов клуб „Боруй“
– Тенис клуб „Августа Траяна“
Тенис корт парк „Митрополит Методий Кусев“ – 2 тенис корта

Тенис клуб „Берое“
Тенис корт - ул. „Граф Игнатиев“ № 14 /зад централна поща/ – 5 тенис корта с

осветление
СНЦ „Тенис клуб“

Общински плувен басейн – ул. „Граф Игнатиев“ № 13 /в двора на Гимназия с
преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“/

Общинският плувен басейн разполага с 10 коридора по 25 м, фитнес зала, сауна,
тангентор, зала за спортен бридж.
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Спортни клубове, осъществяващи дейност на територията на общински плувен
басейн „Берое“:

– Спортен клуб по плуване „Траяна“
– Спортен клуб по плуване „Августа“
– Спортен клуб по плуване „Берое“
– Спортен клуб по плуване „Верея“
– Бридж клуб „Стара Загора“

Спортна зала „Берое“, ул.„Цар Иван Шишман“ № 60
Под един покрив са събрани зали за бадминтон с трибуна за 500 зрители, за

борба, джудо, бойни спортове, вдигане на тежести.
Спортни клубове, осъществяващи дейност на територията на спортна зала

„Берое“:
– Спортен клуб „Бадминтон – Стара Загора“
– Спортен клуб по вдигане на тежести „Аполон“
– Спортен клуб по вдигане на тежести „Берое-2008“
– Карате клуб „Аскен“
– Спортен клуб  „Самурай“
– Спортен клуб по кик бокс „Сезан“
– Спортен клуб по джудо и самбо „Недьо Ранчев“
Спортна зала за художествена гимнастика - ул.„Генерал Столетов“ № 62
– Спортен клуб по художествена гимнастика „Елит“
– Спортен клуб по художествена гимнастика „Берое“
Спортна зала „Стара Загора“ – бул. „Никола Петков“ № 10
На територията на спортното съоръжение са обособени зали по баскетбол с

1300 седящи места, художествена гимнастика, бойни спортове, пневматично срелбище,
стена за спортно катерене.

Спортни клубове, осъществяващи дейност на територията на спортна зала
„Берое“:

– Баскетболен клуб „Берое“ - мъже
– Баскетболен клуб „Берое“ – жени
– Баскетболен клуб „Локомотив“ - жени
– Спортен клуб по художествена гимнастика „Импала“
– Алпийски клуб „Железник“
– Спортен клуб по ММА 300
– Спортен клуб по кик бокс „Хара“
– СК по кудо „Боен клуб“
– Клуб по спортна стрелба „Августа“

Спортна зала „Иван Вазов“ – ул. „Генерал Гурко“ № 102
Залата разполага с 560 седящи места
– Волейболен клуб „Берое“ жени
– Волейболен клуб „Берое 2016“
Спортен комплекс „Трейс Арена“ – бул. „Патриарх Евтимий“ № 2
На територията на спортен комплекс „Трейс Арена“ са разположени:
– Официален футболен терен с трибуни за 3000 зрители и осветление
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– Тренировъчно футболно игрище с изкуствено тревно покритие, трибуна с
200 седящи места

– Тренировъчно футболно игрище с естествено тревно покритие, трибуна с
400 седящи места.

Съоръжението се ползва от ФК „Верея“
Спортна база „Берое“ – ул. „Хан Аспарух“ № 42
На територията на спортна база „Берое“ са разположени:

– Тренировъчно футболно игрище с естествено тревно покритие и трибуни
за 3000 зрители.

– Тренировъчно футболно игрище с естествено тревно покритие, трибуна с
420 седящи места и осветление

Съоръжението се ползва от ПФК „Берое“
Спортна зала УСШ – ул. „Българско опълчение“ № 85

– Спортен клуб борба свободен и класически стил „Берое“
Спортен комплекс „Колодрума“ – Станционна градина
На територията на спортния комплекс са разположени:

– Тренировъчно футболно игрище с естествено тревно покритие, трибуна с
2000 седящи места

– Футболно игрище с изкуствено тревно покритие с размери 40х20,
осветление

– Покрито футболно игрище с изкуствено тревно покритие с размери
40х20, осветление

Клуб по спортни танци „Център голд степ“ -  ул.  „Братя Жекови“  № 28
/сградата на Мересев/

Клуб по спортни танци „Загора Данс 2005“ - бул. „Св. Патриарх Евтимий“
№ 125 /под наем в сградата на Областно пътно управление/

Шахматен клуб „Траяна 2011“ - ул. „Захарий Княжески“ № 79
Боксова зала – в двора на XI ОУ „Николай Лилиев“
Спортни игрища в парк “Артилерийски“

– Два тенис корта с изкуствена настилка
– Футболно игрище с изкуствена настилка
– Баскетболно игрище
– Две игрища за волейбол
– Площадка за фитнес на открито

На територията на град Стара Загора са изградени площадки за фитнес на
открито:

– Парк „Митрополит Методий Кусев“
– Парк „Тракия“
– Парк „Зеления клин“
– Срещу входа на бившия завод „Берое“
– бул. „Цар Симеон Велики“ /преди бензиностанция Шел/
– кв.Самара – 1 /срещу спортна зала „Стара Загора“
– Игрище за плажен волейбол в „Станционна градина“
– Игрище за футбол с изкуствена настилка на входа на кв. “Самара“ 2
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Въжени градини
– в парк „Артилерийски“;
– в  парк „Митрополит Методий Кусев“

Игрище за мини футбол – с. Богомилово
 Стадиони
с. Загоре
с. Горно Ботево
с. Кирилово
Спортните клубове (32 бр.) са с разностранна насоченост, представени в

долната таблица.

Спортни клубове
№ Спортни клубове Брой
1 Автомобилизъм 1
2 Алпинизъм 2
3 Бадминтон 1
4 Баскетбол 3
5 Бокс 2
6 Борба 1
7 Вдигане на тежести 2
8 Волейбол 2
9 Джудо и самбо 1
10 Динамична стрелба 2
11 Ендуро 1
12 Канадска борба 2
13 Карате 5
14 Кик-бокс и муай-тай 5
15 Колоездене 2
16 Конен спорт 4
17 Лека атлетика 2
18 Ориентиране 1
19 Плуване 4
20 Скокове на батут 2
21 Спортен бридж 2
22 Спортна гимнастика 1
23 Спортна стрелба 1
24 Спортни танци 3
25 Стрелба с лък 1
26 Тенис на корт 3
27 Тенис на маса 2
28 Триатлон 1
29 Фехтовка 1
30 Футбол 6
31 Художествена гимнастика 4
32 Шах 1

Общо 71
Източник: Общ. Стара Загора



Община Стара Загора разполага с развита спортна инфраструктура. Един от
ангажиментите на общината е ремонт, обновяване и обогатяване на училищната спортна
база, на детските площадки и на всички спортни обекти.

Клубовете по отделните видове спорт провеждат активна тренировъчна и спортно
състезателна дейност, младите хора проявяват интерес съм спорта.  Общината
подпомага спортните клубове на територията й, както и спортните дейности.

Община Стара Загора очаква финансиране за изграждане на Многофункционална
спортна зала в парк Артилерийски, която ще бъде с капацитет около 4000 места и освен за
спортни състезания ще бъде при- годена и за музикални, културни и други обществени
събития.

Обитаване и жилищен фонд
Обща характеристика и структура

През 2018 г. в община Стара Загора са изградени общо 81117 жилища с 5759.2
хил.кв.м полезна площ и 4409.2 хил.кв.м жилищна площ (табл.  1).  На човек от
населението в общината се пада 28.2 кв.м. жилищна площ и 5.3 кв.м. – спомагателна
площ (табл.  1). 80.7% (65438 бр.) от жилищата в общината са изградени в общинския
център – град Стара Загора и 19.3% (15679 бр.) – в селата.

Жилищен фонд община Стара Загора - 2018 година
Жилищни
сгради -
бр.

Жилища -
бр.

Полезна площ на жилищата - кв.м

Общо Жилищна Спомагателна Площ на
кухните

Общ. Стара Загора 24592 81117 5759234 4409199 837459 512576
В гр. Стара Загора 9338 65438 4665887 3559275 673675 432937
В селата 15254 15679 1093347 849924 163784 79639
Източник: НСИ

В град Стара Загора стойностите на показателите отнесени към населението –
„полезна площа на човек от населението”, „жилищна и спомагателна площ на човек от
населението” са по-ниски в сравнение с тези в селата, поради по-голямата численост на
населението в града и намалението на числеността на селското население.
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Източник: НСИ

Обитаваните жилища в общината са 77.6%, в т.ч. в град Стара Загора – 91.5%, в
селата на общината – 69.0%. Средно за област Стара Загора 71.8% от жилищата са
обитавани, а за страната – 73.1%.

 Жилищни сгради по години на построяване
От жилищния фонд (жилища) в общината 4.2% е изграден в периода до 1945 г..

През периода 1945 - 1970 г. са изградени 28.1% от жилищата. Най-много построени
жилища (близо половината - 48.8% от жилищата) са през годините 1970-1990 г.
Изграждането на жилища след началото на прехода (1990-2010 г.) е в по-малък обем
(17.7%) в сравнение с предходните периоди. След 2010 г., към жилищният фонд са
добавени 1.3% от жилищата в общината.

Жилища по периоди на построяване
Периоди на построяване

Жилища
- общо

до
 1918 г.

1919 -
 1945 г.

1946 -
 1960 г.

1961 -
 1970 г.

1971 -
 1980 г.

1981 -
 1990 г.

1991 -
 2000 г.

2001 -
 2010 г.

от
2011 г.

Брой
Община 81117 405 2978 7598 15186 17698 21878 8074 6280 1020

Гр. Ст.Загора 65438 98 773 3255 13128 15625 19496 6908 5412 743
В селата 15679 307 2205 4343 2058 2073 2382 1166 868 277
Община 175969 1350 13619 28663 33326 37005 38980 12259 9108 1659
В градовете 114144 401 3119 8828 23629 29119 31695 9078 7067 1208
В селата 61825 949 10500 19835 9697 7886 7285 3181 2041 451

Относителен дял - %
Община 100.0 0.5 3.7 9.3 18.7 21.8 27.0 10.0 7.7 1.3
В гр. Ст. Загора 100.0 0.1 1.2 5.0 20.0 23.9 29.8 10.6 8.3 1.1
В селата 100.0 2.0 14.1 27.7 13.1 13.2 15.2 7.4 5.5 1.8
Община 100.0 0.8 7.7 16.3 18.9 21.0 22.2 7.0 5.2 0.9
В градовете 100.0 0.3 2.7 7.7 20.7 25.5 27.8 8.0 6.2 1.1
В селата 100.0 1.5 17.0 32.1 15.7 12.8 11.8 5.1 3.3 0.7
Източник: НСИ



34

Източник: НСИ

За град Стара Загора е характерно, че до 1945 г. са изградени 1.3% от жилищата. За
периода 1945-1970 г. са изградени ¼ от жилищата, а основно жилищата са изградени през
1970-1990 г. (53.7%). През годините 1990-2010 г. са изградени близо 1/5 от жилищата в
града, а след 2010 г. – 1.1%.

В селата ситуацията е по-различна, т.е жилищният фонд е по-стар. 16.1% от
жилищата са изградени до 1945 г. а 40.8% – през периода 1945-1970 г. През годините
1970-1990 г. са построени 28.4% от жилищата в селата, през 1990-2010 г. – 13.0% и след
2010 г. – 1.8%.

Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през 2018 г.
са представени в таблица № 3. От таблицата се вижда, че новопостроените жилищни
сгради са 36 бр. със 104 бр. жилища.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища, полезна площ
на въведените в експлоатация жилища в община Стара Загора през 2018 г.

Жилищни
сгради

Жилища
Полезна площ

Общо Жилищна Спомагателна
Площ на
кухни

Общ. Стара
Загора 36 104 13654 13318 125 211
 Гр.Стара Загора 17 85 10578 10405 69 104
Села 19 19 3076 2913 56 107
Източник: НСИ

Жилищни сгради по брой на етажите
30% от жилищата в община Стара Загора са в жилищни сгради - едноетажни

(17.1%) и двуетажни (12.9%). За сравнение средно за област Стара Загора 51.5% от
жилищата са в жилищни сгради едноетажни (31.1%), и двуетажни (20.4%). Жилищата в
триетажни жилищни сгради в общината са 4.6%, в четириетажни – 7.6%, в пететажни –
9.4%, шест и седем етажните – съответно 6.0% и 5.7%, в девет етажните – 3.4%. Най-
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висок е делът на жилищата в осеметажните жилищни сгради – 22.5%, следвани от
жилищата в десет и повече етажни жилищни сгради – 10.8%, което се дължи на по-
високата ежажност на жилищните сгради в общинския и областен център – град Стара
Загора.

В град Стара Загора 13.9% от жилищата са в жилищни сгради - едноетажни и
двуетажни. 71.5% от жилищата са в жилищни сгради пет и повече етажи, сред които с
най-висок дял са жилищата в осем- и десет и повече етажните жилищни сгради –
съответно 27.8% и 13.4%.

В селата повече от половината (58.1%) от жилищата са в едноетажни жилищни
сгради. В двуетажни жилищни сгради също са значителен дял от жилищата (40.1%).
Останалите жилища в селата (1.8%) са в три-, четири- и пететажни жилищни сгради.

Жилища по етажност на сградите
Етажност на сградите

Жилища
- общо

едно-
етажни

дву-
етажни

три-
етажни

четири-
етажни

пет-
етажни

шест-
етажни

седем-
етажни

осем-
етажни

девет-
етажни

десет-
 и
повече

Относителен дял - %

Община 100.0 17.1 12.9 4.6 7.6 9.4 6.0 5.7 22.5 3.4 10.8
Гр. Стара
Загора 100.0 7.4 6.5 5.4 9.3 11.5 7.4 7.1 27.8 4.2 13.4
В селата 100.0 58.1 40.1 1.2 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Обл. С.
Загора 100.0 31.1 20.4 3.8 6.1 7.5 3.9 3.3 16.1 1.9 5.9
В
градовете 100.0 14.5 11.7 5.2 9.2 11.5 6.1 5.0 24.8 2.9 9.1
В селата 100.0 61.7 36.4 1.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Източник: НСИ

Структура на жилищата по форма на собственост
Данните от таблица 5 показват, че 96.6% от жилищата в общината са частни на физически
лица. За отбелязване е, че преобладаващата част от жилищата в област Стара Загора и в
страната също са частни на физически лица – съответно 97.4% за област Стара Загора и
96.0% средно за страната. Държавните и общински жилища в община Стара Загора са
2.2% от всички жилища в общината, а 1.2% са частни жилища на юридически лица.

Таблица № 40
Жилища по форма на собственост

Форма на собственост
Жилища
- общо

Държавни или
общински

Частни на
юридическо лице

Частни на
физическо лице

Относителен дял - %
Общ. Стара Загора 100.0 2.2 1.2 96.6
В гр. Стара Загора 100.0 2.6 1.3 96.1
В селата 100.0 0.6 0.9 98.5
Обл. Стара Загора 100.0 1.9 0.7 97.4
В градовете 100.0 2.2 0.9 96.9
В селата 100.0 1.3 0.5 98.2
Източник: НСИ
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Благоустроеност на жилищата
Жилищата в община Стара Загора по степен на благоустроеност имат като съвкупност

различни благоустройствени елементи, като 99.9% притежават основните елементи -
електроснабденост и водоснабденост.

Статистическите данни показват, че 74.2% от жилищата в общината имат като
съвкупност електрически ток, водопровод, канализация; 22.1% имат като съвкупност
електрически ток, водопровод, канализация, централно/местно отопление; 2.2% имат само
ел.ток и водопровод; 1.3% – само ел.ток; без благоустроеност са 0.1% от жилищата в
общината.

В град Стара Загора ¼ от жилищата имат като съвкупност електрически ток,
водопровод, канализация, централно/местно отопление, останалите жилища имат
стандартните елементи и само 40 жилища са без благоустройство. На територията на
общината съществуват необитавани жилища (предимно в селата), където и делът на
остарял жилищен фонд е по-голям, но само 0.5% (79 бр.) от жилищата в селата са без
благоустроеност.

По данни на НСИ 97.2% от обитаваните жилища в общината имат обществено
водоснабдяване, в това число 99.5% от жилищата в град Стара Загора и 84.0% от
жилищата в селата. Без източник на вода са 0.3% от обитаваните жилища в общината, в
т.ч. 0.1% от жилищата в град Стара Загора и 1.4% от жилищата в селата.

Жилищен фонд община Стара Загора - Благоустроеност - 2018 година
Благоустроеност
ел. ток,
водопровод,
канализация,
централно,
местно
отопление

ел. ток,
водопровод,
канализация

ел. ток,
водопровод

ел.
ток

водопровод,
канализация

водопровод без
благоустр.

Общ.Стара
Загора 17966 60228 1753 1037 11 2 120
Гр.Стара Загора 16592 47149 867 779 10 0 41
В селата 1374 13079 886 258 1 2 79
Източник: НСИ

В селата на общината 11.8% от обитаваните жилища са водоснабдени чрез
обществено водоснабдяване и собствен водоизточник. Следва да се отбележи, че според
източниците на водоснабдяване ситуацията в област Стара Загора е сходна с тази в
община Стара Загора.

Обитавани жилища в община Стара Загора по източник на водоснабдяване
Община Стара Загора Област Стара Загора

Общо
В гр. Стара
Загора В селата Общо В градовете В селата

Брой
Общо 58862 50354 8508 122825 85207 37618
Обществено водоснабдяване 57209 50065 7144 116959 83919 33040
Собствен водоизточник 308 72 236 1134 205 929
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Община Стара Загора Област Стара Загора

Общо В гр. Стара
Загора

В селата Общо В градовете В селата

Обществено водоснабдяване и
собствен водоизточник 1158 152 1006 3861 705 3156
Няма източник на вода 187 65 122 871 378 493

Относителен дял - %
Общо 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Обществено водоснабдяване 97.2 99.5 84.0 95.3 98.6 87.8
Собствен водоизточник 0.5 0.1 2.8 0.9 0.2 2.5
Обществено водоснабдяване и
собствен водоизточник 2.0 0.3 11.8 3.1 0.8 8.4
Няма източник на вода 0.3 0.1 1.4 0.7 0.4 1.3
Източник: НСИ, обл. Стара Загора, преброяване на населениетои жилищния фонд - 2011 г.

В град Стара Загора по-голямата част от жилищата са свързани с обществена
канализация (98.1%), докато в селата жилищата са свързани основно с попивни (48.8%) и
септични ями или други пречиствателни съоръжения (25.5%).

Обитавани жилища в община Стара Загора по наличие на канализация, брой
Община Стара Загора Област Стара Загора

Общо Гр. Ст. Загора В селата Общо В градовете В селата

Общо 58862 50354 8508 122825 85207 37618
Свързани с обществена канализация 50140 49421 719 87768 80170 7598
Свързани с изгребна яма 834 98 736 3329 554 2775
Свързани със септична яма или
друго пречиствателно съоръжение 2441 268 2173 8844 1417 7427
Свързани с попивна яма 4490 331 4159 18624 2125 16499
Няма канализация 957 236 721 4260 941 3319

Относителен дял - %
Общо 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Свързани с обществена канализация 85.3 98.1 8.5 71.5 94.1 20.2
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Община Стара Загора Област Стара Загора

Общо Гр. Ст. Загора В селата Общо В градовете В селата

Свързани с изгребна яма 1.4 0.2 8.7 2.7 0.7 7.4
Свързани със септична яма или
друго пречиствателно съоръжение 4.1 0.5 25.5 7.2 1.7 19.7
Свързани с попивна яма 7.6 0.7 48.8 15.1 2.4 43.9
Няма канализация 1.6 0.5 8.5 3.5 1.1 8.8

Оценка на състоянието на КИН и Природно наследство в обхвата на ОУПО
Стара Загора

КИН на Стара Загорската община има значима национална и геокултурна стойност.
Разнообразието от паметници на нематериалното и материално наседство в съчетание с
опазена природна среда придават качество и съдържат потенциал за развитие на самата
община. Териториалният обхват на културното и природно наследство се характеризира с
дисперсност, простирайки се по цялата община.

Стара Загорската община обхваща територия, заселена още от древността със следи от
епохата на траките в почти всички населени места в региона. Състоянието им е в процес
на все нови и нови разкрития, благодарение на активна експедиционна археоложка
дейност, подпомагана и на равнище на местната власт.

Представени са различни форми на КИН:
•Недвижимо Материално Наследство – единични обекти и комплекси, с периодизация

от края на XIX и началото на XXв., носители на потенциал като сграден фонд,
урбанистична структура, традиционен тип обитаване; както и обекти от Античност и
Средновековие – носители на потенциал за развитие на форми на туризъм и рекреация;

•Недвижимо Материално Наследство – характерни селища с традиционна улично-
квартална мрежа, ансамблови паметници на културата;

•Нематериално Наследство – съхранени традиции, обичаи, местни занаяти и
производства, характерен бит, религиозни и фолклорни фестивали и др., допълващи
характерната материална среда;

•Недвижимо Материално Наследство – мемориални обекти, места на паметта и
Движимо Материално Наследство в музейна мрежа – носители на историческа памет,
родова и местна идентичност;

•Нематериално Наследство – спомени, легенди, местен фолклор, съхраняване,
поддържане;

•Природно Наследство – природна среда, съотносима към конкретни етапи на
историческото развитие на територията, характерен ландшафт, сакрализирани
пространства; Природното наследство в територията е интегрирано преобладаващо с
Античното и Средновековно културно наследство.

Недвижпимото културно наследство има ясно диференцирани зони – изобилие от
археологически паметници в равнината и значителен брой архитектурно-строителни
паметници в общинския център и планинските райони – селища и религиозни обекти
(манастири, параклиси, светилища).

Нематериалното наследство е ценност за всяко селище и с различна степен на
ефективност се поддържа от населението и от културни институции.

 Позитивна оценка
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· Идентификация на 644 недвижими културни ценности;
· Времеви обхват: от VI–V в. пр. Хр., бронзова епоха, елинистична епоха

(тракийска култура), античност,средновековие, ново време;
· Цялостно археологическо проучване за няколко обекта и комплекса;
· Автентичност на културните ценности;
· Богата палитра на културните ценности;
· Възраждащи се местни традиции;
· Развита музейна мрежа;
· Съхраненост на разнообразнияпейзаж;
· Разнообразен пейзаж – отношение „планина, равнина, реки“.

Негативна оценка
Отнесено към цялата община проблемните констатации са:

· Недостатъчна интегрирана консервация;
· Липса на устойчив културен туризъм;
· Наличие на конфликти с някои функционални системи;
· Неизползван геокултурен потенциал;
· Недостатъчно ефективно управление на културното наследство съгласно

Наредба за обхвата, стуктурата, съдържанието и методологията за изработване
на плановете за опазване и управление на единичните или групови културни
ценности (обн. ДВ, бр.19, 08 март 2011 г.)

Интегрирани туристически продукти
 „Понятието “интегрирана консервация”, признато най-напред в резолюции,

приети през 60-те години, по повод на необходимостта от осъществяване на връзка
между опазването на наследството и благоустройството на териториите, беше една
от най-важните стъпки от развитието на европейската политика в областта на
архитектурното наследство.“3F5

Връзката между опазването на наследството и благоустройството на териториите е
най-съществен принцип на настоящия ОУПО.

Налице са материали (Годишници на Регионален исторически музей Стара Загора),
свързани с комплексна оценка на качествата на средата и наличната материална база. .

Подходът обхваща общинското ниво и има частично отношение към
надобщинското. Напълно достъпни, но слабо използвани, са връзкитецентър–села  и села–
села.

Констатираното богато културно-историческо наследство има свой принос към
въздействие на икономическо, дидактическо и образователно равнище, но в по-малка
степен от възможностите му.

Четири направления в Старозагорската община, част от които са приоритети и на
РИМ, могат да доразвият наличния потенциал:
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За съгласуваност при реализацията на интегрираните маршрути съществено
значение има създаването на информационни мрежа за туризъм в локален, регионален и
национален обхват.

На трансгранично и европейско равнище няма заявени намерения или реализирани
маршрути. За изброените нива няма устойчив интерес и практика.
Зелена система
Устройство на озеленените територии

Основа на Зелената система са зелените площи зашироко обществено ползване,
каквито са парковете, градините, уличното озеленяване. Допълва се от терени със
специфично предназначение - гробищните паркове, ботанически градини,
зоопаркове,дендрариуми, разсадници, защитни насаждения, крайпътно-транспортно
озеленяване, крайречно, зелени пояси към производствени комплекси и др.

Озеленените площи за широко обществено ползване и площите със специфично
предназначение, собственост на държавата и общините, са публична собственост.

Зелената система се обогатява и от площите за  ограничено обществено ползване,
каквито са зелените площи в имотите на жилищни, вилни сгради, училища, детски
градини, спортни сгради и комплекси, болници, обществени  сгради и др.

Стопанисването на зелените площи е съгласно ЗУТ и Наредба за изграждане,
поддържане и опазване на зелената система на Община Стара Загора - приета с Решение
№ 1196 от 25.10.2017 г.

Зелена система в градска среда:
Град Стара Загора може да се гордее със силно развита Зелена система, изградена с

любов, упоритост и последователност. Делото на Митрополит Симеон – създател на
първия в града парк, чието начало е поставено в края на 19век продължава да се развива
от съвременниците Старозагорци.   Многобройни са парковете и градините, задоволяващи
потребностите от отдих, спорт и развлечение, сред добре естетизирана среда, преливащи
на север и северозапад  в крайградските извънселищни паркове.И всички те, обединени от
мощно улично озеленяване.

Зелените площи аерират въздуха и подобряват микроклимата на града.
Географското местоположение на Стара Загора –на север-северозапад подножието и
южните склонове на Сърнена гора, а  на юг равното Старозагорското полеблагоприятства
градския климат. За това допринася и градоустройственото планиране, с правите улици в
правоъгълна мрежа с ориентация север-юг, изток-запад по които навлизат прохладните,
свежи въздушни течения от планинската залесена част, изнасяйки спарения градски
въздух към равнината. Това осигурява здравословна жизнена среда и комфорта  на
обитание. Изключително ценни за градската структура сазелените клинове по река
„Бедечка“ и „Съзлийка“, озеленената ул.„Методи Кусев“ през центъра, по тръбата за ВЕЦ-
а, и от кариера Гъоновец през ЖК „Железник“ и новите квартали южно.

В тази връзка, за да не се прекъсва естествената аерация на града не трябва да се
допуска уплътняване на застрояването във вътрешността, а да се търсят възможности
периферно.

Много благоприятстващ средообразуващфактор са и разположените в северната
част на града паркови територии, които преливат в лесопаркове и горските територии.
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Oзеленени площи със специфично предназначение:
Зоопаркове: В западната периферия на парк Методи Кусев е разположен градския

зоопарк, който е обновен с реконструкцията на парка. Възлиза на около 30 дка
Гробищни паркове:
Старозагорският гробищен парк „Хрищенско шосе“ е разположен върху площ от

над 700  дка  и е с изчерпан капацитет,  без възможност за  разширение.  Източно от
Стадион „Трейс Арена“ към ул. „Загоре“ се намира малък парк с площ от 19.5 дка.

През 2018г. е разработен планза нов парк в землището на най-близкото до града
село Богомилово, м-ст Тетрата, УПИ I-5,масив 102. Площа е 144, 503 дка.

Проектът включва: входно пространство с обръщало за автомобили и автобуси,
както и спирка на градския транспорт; сграда за траурни ритуали, вкл. администрация;
обслужваща сграда за техника и персонал; тоалетни; централна паркова част с гробни
места за знарни личност, стени с урни и гробници; парцели с гробни места 15 610 и
възмовност за разяиряване до 17 000; улична и алейна мрежа и децентрализирани
парконги за 180 автомобила; петейнифонтанки, чешми, фонтани; зона за преместваеми
обекти за цветя, свещи и т.н.

Изграждането е разделено на 11 етапа. Максималния капацитет е 17 000 места,
които ще обезпечат нуждите за проектния времеви хоризонт -2035г.

Във всяко населено място на територията на Общината съществува гробищен парк,
както  и обществена градина или паркова територия.

Анкетно проучване за необходимостта от нови гробищни терени сочи такава за
селата:Богомилово, Братя Кунчеви, Горно Ботево На изток от Общински парцел (225 и
226), Еленино, , Змейово, Казанка, Калояновец, Калитиново, Кирилово, Люляк, Лясково –
около12дка, Меджерито -допълнителен терен – общ. ПИ 000224, който е в непосредствена
близост до предходния имот.Ново село, Оряховица –нови 3дка, Остра могила – нов терен
/сегаяниянеподходщщ каменист, Петрово-200м2, Ракитника,  Старозагорски бани, с.
Христианово, с. Хрищени – разширение на двата гробищни парка за население с различно
верооизповедание,

Терени за спорт и атракции:
Град Стара Загора има установени спортни традиции в редица спортове. В тази

връзка задоволеността е добра, както от страна на терени за професионална спортна
подготовка, така и за общофизическа подготовка на деца и възрастни в парковете,
училищата и жилищните райони.

Oт малките населени места в Общината,със стадиони разполагат селата Загоре,
Горно Ботево, Кирилово, а игрище за мини футбол има в с. Богомилово.

Според анкетно проучване на нуждите от благоустройствени мероприятия и зони
за спорт и отдих, такива са  отразени за с. Богомилово, с. Борилово, Братя Кунчеви,
Бъдеще, Воденичарово, Змейово, Калитиново, Калояновец, Козаревев, Ловец, Лозен,
Малка Верея, Памукчии, Преславен, Пшеничево, Ракитница, Сладък кладенец,
Старозагорски бани, Християново.

Основно е посочена необходимост от игрища за баскетбол, футбол и стрий фитнес.
За с. Оряховица и с. Яворово спорта и отдиха се свързватсъответно с микройзовира и
язовир „Чаталка“.
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Защитно, изолационно озеленяване:
На територията на Общината се наблюдават защитни пояси в

земеделските територии, около напоителните и отводнителни канали, естествено, защитно
озеленяване по поречията на реките и водните басейни, съхраняващи биологичното
разнообразие на животинските видове, както и участъци от междуселищни пътища.

В заключение: Настоящият ОУП ще се съобрази до голяма степен с
предвижданията на ОУП 2011г на гр. Стара Загора, в част Зелена система, изключая
застрояването на парк „Бедечка“ и разширението на гробищен парк „Хрищени“ северно
/предвид новия гробищен парк в землището на с.  Богомилово,   както и ще доразвие
същата, съобразно устройствените зони вновите строителни граници.

Гори
Горските територии са мощен екологичен, рекреационен и стопански ресурс.

Възможностите които предоставя имат не са само икономическо, но и социално значение.
Горите на територията на Община Стара Загора имат следните функции:
- Поддържат биологичното разнообразие на горските екосистеми и горските

обитатели;
- почвозащитни, противоерозионни и водоохраннифункции;
- източник на строителна дървесина за нуждите на материалното производство;
- източник на дърва за огрев за задоволяване нуждите на местното население;
- Страничните ползвания, като паша на домашнит животни, представляват

допълнителна фуражна база за развитието на животновъдството, добива на
диворастящи гъби и билки, които осигуряват допълнителен поминък или
доходи на местното население;

- климаторегулиращи, средообразуващи и рекреационни функции.
Горите на територията на община Стара Загора са част от горските територии в

района на Държавно горско стопанство Стара Загора.Функциите му обхващат
организацията, координацията иконтрола на дейностите по възпроизводството,
ползването и опазването на гората и дивеча на територията на 4 общини – Стара Загора, с.
Опан, гр. Ранево  и гр. Гълобово.

За целта на настоящата разработка е предоставен Горскостопански план и
Ловностопански, изготвен на база на терeнни проучвания, през 2015г.

Горските територии в границите на Община Стара Загора възлизат на 30 385ха., от
които:

-Залесени площи                   – 28 435.4 ха
-Незалесени, дървопроизводителни площи           – 350.2 ха
-Недървопроизводителни площи                          -1 599.4 ха

Вид гори по функционални категории площ /ха/

стопански 22 762.1
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Защитни, в т.ч.:
· гори за защита на водите
· защита на почвите
· за защита на сгради и инфраструктура
· технически проект за борба с ерозията

534.1
27.4

262.5
212.7
31.5

Специални, в т.ч.:
· защитени зони по Натура 2000
· защитени местности
· Зелени зони
· Извънселищни паркове
· Курортни гори
· Опитни и географски култури
· Природни забележителности
· Семепризводствени насаждения и градини
· гори с ВКС
· горски разсадници

7002.4
3114.9

8.3
1330.5
1005.5

442
0.7
3.8

149.9
920.4
26.4

БИСД –бази за интензивно стопанисване на дивеч 86.4
всичко 30 385
Таблица №52
Разпределение на горските територии по групи гори площ /ха/

 Иглолистни  6576.7

Издънкови за превръщане 15703.4

Нискостъблени 6879.7

Широколистни високостъблени 1199.1

Тополови 26.1

всичко 30 385

Стопански клас Площ -ха

Поляни, просеки, автомобилни пътища, кариери,
газопровод и други, противоповарни просеки,
нелесопригодна площ, дивечова нива

1883.4

Акация - противиерозионен 366

 Акациев 986.6

благунов 601.5
Белборови култури 962.3
Горскоплоден 31.5
Зимен дъбов 4398.6
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Келяв габъров 5029.4
липов 705.2
Смесен ВП 188.2
Смесен СРНП 7855.4
Церов П 1978.2
Черборови култури 1978.2
Широколистен В 5041.2
всичко 30 385
Видове собственост Горска

територия
ха

Земеделски
територии

ха

Всичко
ха

 държавна 23580.2 235.1 23815.3

общинска 1419.1 961.8 2380.9

частна 2970.9 1061.5 4032.4

юридически лица 96.8 59.6 156.4

всичко 28067 2318 30 385

Общинските гори възлизат на 2820.9ха от които:
Общински гори,  предоставени за управление от ТП ДГС Стара Загора/видно от
таблицата/ -  2380.9ха.
Общински гори в територията на ТП ДГС „Чирпан“ - 440 ха
Таблица№55
На територията на ТП ДГС „Стара Загора“   общата общинска горска площ в ха по вид
гори към 31.12. 2019г е следната:

Вид гори Насавдения с
пълното 0.4-

1

Насаждения с
пълнота 0.1-

0.3

Общо
Залесен
и площи

Незалесен
и площи за
залесяване

Недърво-
производи

телни

Общо
горска
площ

иглолистни 599 9 608 7 79 694
 широколистни
високостеблени

49 1 50 2 - 52

За реконструкция - - - - -
Издънкови за
прераств.

- - - - -

Издънкови за
превръщ.

966 6 972 - 16 988

 нискостъблени 620 12 632 - 14 644
общо 2234 28 2262 9 109 2380
Таблица№56

Вид гори Незалесена
площ,

подлеваща на

Недървопроизводителна горска площ
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залесяване

голини поляни Пътища
. яросеки

Скали,
реки,
сипеи

 всичко

иглолистни 7 76 3 - 79
Широколистни висок. 2 - - - -
За реконструкция - - - - -
Издънкови за прераств. - - - - -
Издънкови за превръщ. - 13 2 1 16
 нискостъблени - 8 - 6 14

общо 9 97 5 7 109

Община Стара Загора управлява горите си съгл. Наредба за управление на горските
територии, собственост на Община Стара Загора - приета с Решение № 524 от 20.12.2012
г.

Съгласно предоставена справка от ТП ДГС „Стара Загора“ в общинските горски
площи за периода 2016-2019г., през 2019г са извършени залесявания в землището на с.
Кирилово, от които 22 дка широколистни –ч.дъб и 15 дка иглолистни, oт вида черен бор

Горите на територията на ТП ДГС “Стара Загора” съссвоитеразнообразни функции
и за в бъдещещеимат важен дял в икономиката на общината и областта, както и за
цялотонационалностопанство.

Комуникационно-транспортна система
Община Стара Загора е много добре позиционирана в националната

комуникационно-транспортна мрежа.
Разположението на община Стара Загора  я прави кръстопът на транспортни

артерии от най-висок клас, провеждащи националния трафик.
Това обуславя много добра възможност за връзки с останалата част от страната и в

частност   39км/100км2, а гъстотата на РПМ е 15.61км/100км2, която е също около
средната за страната 17.1км/100км2, което показва, че пътната мрежа е добре развита и
осигурява бързи и качествени транспортни връзки и напълно задоволява населените
места, но би могло още да се желае за подобряване на пътната мрежа, особено в
планинската територия, която е по-привлекателна..

Външни връзки - РПМ/републиканска пътна мрежа/
Пътни артерии от РПМ/републиканска пътна мрежа/ чрез които общината осъществява
външните връзки с дължина 170,765 км, съгласно информацията на АПИ са:
– Основен транспортен носител за общината в направление изток-запад се евява АМ

«Тракия»
От км 194+780 до км 210+450 с L=15.670км и от км 224+560 до км 229+286 с
L=4.726км
От км 194+780 до км 208+181 с L=13.401км е в лошо състояние
От км 208+181 до км 210+450 с L=2,269км е в добро състояние
 От км 224+560 до км 229+286 с L=4,726км е в добро състояние
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– Основен транспортен носител за общината в направление север-юг се евява път I-5
(Казанлък-Стара Загора-Димитровград ) – от км 217+700 до км 246+500 с L=28,800км
От км 217+700 до км 246+500 с L=28,800км е в средно състояние

– Основен транспортен носител за общината в направление северозапад-югоизток се
евява път-II-57 ( Стара Загора-Раднево ) – от км 0+000 до км 10+850 с L=10,850км
От км 0+000 до км 10+850 с L=10,850км е в добро състояние

– Основен транспортен носител за общината в направление североизток-югозапад се
евява път-II-66 (гр.обл.Сливен-Стара Загора-Чирпан-гр.обл.Пловдив) – от км 39+000
до км 58+700 с L=19,700км и от км 69+800 до км 84+056 с L=20,256км

От км 39+000 до км 58+700 (път  I-5 ) с L=19,700км е в средно състояние
От км 63+800 (път  I-5 ) до км 73+000 с L=9,2км е в добро състояние
От км 73+000 до км 84+056 с L=11,056км е в лошо състояние

– Основни транспортни носители за общината в направление северозапад се евяват три
броя третокласни пътя, които са:

– Път ІII-5008 (Борово / път I-5 / -Пряпорец- път ІII-6602) – от км 0+000 до км 10+578 с
L=10,578км

От км 0+000 до км 10+578 с L=10,578км е в лошо състояние
– Път ІII-6602 (II-66-Б-во—Стара Загора-Баните—Сл.кладенец- ІII-608 ) – от км 0+000

до км 31+963 с L=31,963км
От км 0+000  до км 16+781 с L=16,781км е в добро състояние
От км 16+781  до км 28+100 с L=11,319км е в средно състояние
От км 28+100  до км 31+963 с L=3,863км е в добро състояние

– Път ІII-5701 (Сърнево-Пшениченово-Хан Аспарух-Подслон)-от км3+000 до км
16+040- L=13,040км

От км 3+000 до км 4+700 с L=1,700км е в лошо състояние
От км 4+700  до км 5+450 с L=0,750км е в добро състояние
От км 5+450 до км 16+040 с L=10,500км е в лошо състояние
От гореописаното се вижда , че само 31,2% от РПМ е в добро състояние. В средно

състояние са 41,09% от РПМ и 27,7% в лошо състояние. Това показва колко са зле нещата
със състоянието на пътищата от РПМ в община Стара Загора.

Ж.п. транспорт
Дължина на ж.п. мрежата

Община Стара Загора е добре обслужена и с ж. п. транспорт:  През територията на
общината преминават: Главна 8-ма ж.п. линия  Пловдив - Бургас с дължина 49,274км и
главна 4 – та жп линия   Русе – Пловдив с дължина 23,054 км.  Общата дължина на ж.п.
мрежата в границите на общината 72,328 км. В участъка между гара Стара Загора и гара
Михайлово, трасето на двете ж.п. линии съвпада.
Състояние, конструкция и категоризация на железния път.

Железният път е в техническо изправно състояние и гарантира заложените в
графиките скорости за движение на влаковете. Железните линии са електрифицирани и и
са категория „железопътна магистрала”, съгласно „Наредба за категоризация на ж.п.
линиите в Република България”.

Таблица№58
Ж.п.линия От км До км Дължина жп линия Конструкция
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8 74+240 83+705 7379м-единична жп линия Наставов релсов път

8 83+705 114+690  30985м-двойна жп линия
Безнаставов релсов
път

8 114+690 125+600
10910м-единична жп
линия

Безнаставов релсов
път

4 233+870 234+130 260м-единична жп линия  Наставов релсов път
4 234+970 235+480 510м-единична жп линия  Наставов релсов път

4 236+160 253+244
 17084м--единична  жп
линия Наставов релсов път

4 0+000 5+200 5200м--единична  жп линия Наставов релсов път

Допустимата максимална скорост на движение на влаковете  по отношение на
релсовия път е както следва:

- по жп линия N8
§ от гара Свобода(км71+116) до гара Михайлово(км83+705) – 80км/ч
§ от гара Михайлово(км83+705) до гара Калояновец (км92+869) – 160км/ч
§ от гара Калояновец (км92+869) до гара Стара Загора (км106+066) – 130км/ч
§ от гара Стара Загора (км106+066) до гара Калитиново (км114+690) – 160км/ч
§ от гара Калитиново (км114+690) до гара Хан Аспарух (км124+335) – 160км/ч

- по жп линия N4
§ от гара Тулово (км235+120) до гара Змеево (км239+175) – 75км/ч
§ от гара Змеево (км239+175) до жп км 247+700 – 65км/ч
§ от жп км 247+700 до гара Стара Загора (км253+244) – 75км/ч
§ от гара Михайлово(км0+000) до гара Меричлери (км17+106) – 40км/ч

Приемното здание на гара Стара Загора е включено в проект „Реконструкция на
гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора”.  В проекта за реконструкция на жп гара
Стара Загора се предвижда цялостна реконструкция на приемното здание, изграждане на
нови стрелкови кабини,  довършване на излаза на пешеходен подлез към
кв.”Индустриалец”, перонни покрития на втори  трети перон, както и изграждане на
достъпна среда за лица с намалена подвижност.

Железопътни прелези
На територията на община Стара Загора се намират следните прелези:
- по 8-ма жп линия в участъка от км 74+240 до км 125+600
.  на км 85+083 в междугарието Михайлово-Калояновец ( АБ/автоматична бариера )
.  на км 92+598 в района на гара Калояновец ( ЕБ/електрическа бариера )
.  на км 97+630 в района на спирка Християново (АБ/автоматична бариера )
.  на км 100+475 в района на спирка Еленино (АБ/автоматична бариера )
.  на км 102+410 в междугарието Калояновец – Стара Загора (АБ/автоматична
бариера)
.  на км 115+096 в района на гара Калитиново ( ЕБ/електрическа бариера )
.  на км 119+428 в района на спирка Горно Ботево (АБ/автоматична бариера )
.  на км 124+681 в района на гара Хан Аспарух ( ЕБ/електрическа бариера )
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- по 4-та жп линия в участъка от км 236+160 до км 253+244 и от 0+000 до 5+200
.  на км 148+752 в междугарието Змеево – Стара Загора( АБ/автоматична бариера )
.  на км 2+150 в междугарието Михайлово – Меричлери( АПСБ/автоматична
прелезна сигнализация )

Въздушен транспорт
Летище Ст.Загора е разположено в центъра на южна България на 100 км източно от

Летище Пловдив и 150 км западно от Летище Бургас и на 500 м от града.
Основните летищни съоръжения – пистата за излитане и кацане, пътеките за

рулиране, перона и съоръженията за навигация не са поддържани дълги години и са в
лошо експлоатационно състояние.  Сградният фонд е нефункционален и също в лошо
състояние. Близостта на летището до града и направлението на пистата за излитане и
кацане към него, дават неблагоприятна екологична перспектива за експлоатацията му.

На  летището е с отнет лиценз от 2007 г.  –  има грунтова писта,  която може да се
използва за малки самолети и товарни дронове. Няма подземна инфраструктура и питейна
вода, няма газ. Което е пречка за създаването на индустриална зона.

Мнението на специалисти в тази област е че, възстановяване и изграждане на
Летище Ст. Загора за гражданско ползване ще е по-скоро една неоправдана инвестиция,
отколкото икономическа и обществена потребност, защото възможността за създаване на
самолетен трафик на летището са ограничени.

В и К мрежи
Водоподаването  за всички села в община Стара Загора при население 27561

жители към 2011 г. е 2367.7 х. куб.м. Използуваната от населението и промишлеността е
906.3 х. куб.м. Средното водопоторебление възлиза на 75.7 л/ж/ден като загубите възлизат
на 61.7%.Усреднените загуби  на вода през 2008г са били 61.2% при норма 76.5
л/ж/ден

От това може да се направи извод,  че е необходима подновяване на
водоснобдителната мрежа и съоръженията към нея.

Измерване на водата
Основен проблем за загубите са нефактурираните водни количества. Търговските

загуби се формират най-вече в следствие неточно отчитане на консумираната от
потребителите вода или изобщо неизмерена такава при консуматорите без водомери,
кражби на вода и други.  Прецизното измерване на водните количества е от съществено
значение за ефективното функциониране на системите.

В обособена територия „ВиК”  ЕООД -  Стара Загора,  съгласно данни от Бизнес
плана, броят на водомерите монтирани на водизточниците е 137. По данни на оператора
на входа на всяко населено място с над 500 жители е монтиран водомер, но на много
места те са повредени и не работят. Ежегодно се увеличава броят на монтираните
измервателни устройства, но все още измерването на водното количество във
водностопанските системи за целите на управлението, водностопанския контрол и във
връзка с разплащането на вода, не съответстват на новите нормативни изисквания. С
прилагането на Директива 2004/22/ЕС, отнасяща се за средствата за измерването, е
необходимо да се акцентира на прецизността в измерването на водопотреблението и да се
намалят загубите на вода. Това налага да се обърне серизно внимание на:

• развитието на техническите средства за измерване разхода на вода
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• икономическата ефективност на точното измерване
• метрологичния контрол на разходомерните устройства;
• калибрирането на съоръженията за измерване разхода на вода и налягането;
• нормативната уредба.
Данни от кметствата за актуалното състояние на водоснабдяването
с.Богомилово
-100% изградена водопроводна мрежа.Сериозни проблеми във водопреносната

мрежа ,трябва да бъде  подменена поради това , че е прекалено стара.
с.Борилово
ВиК мрежата в селото е изграждана 1972 година и тръбите, от които е изградена са

етернитови и метални. Цялата водопроводна мрежа е за подмяна. Другият проблем е, че
селото се разраства много бързо и този дебит на тръбите вече се оказва не достатъчен.

с.Бъдеще
Около 20% от мрежата  има нужда от подмяна
с.Горно Ботево
100% изграденост.Проблеми с  аварии възникващи в следствие на

остарялатаводопроводнамрежа.
с.Калитиново
Проблеми с водоподаването през летния сезон.
с.Маджерито
Селото е снабдено с питейна вода преди 1970 година, а ВиК мрежата все още е

недовършена.Отсечка от улица е без питейна вода.Помпена станция в с. Коларово,  общ.
Раднево, обслужва пет населени места, а с. Маджерито е последна точкана
водоснабдяване. Водопроводната мрежа е много стара, дава чести аварии, много течове,
недостатъчно налягане в мрежата и  има нужда от подмяна на тръбите.

с.Оряховица
Реализиран  е водопровод запад-изток през центъра и център-юг.Останалата част

на мрежата е за смяна. Има изграден сондаж на 700м от селото,който трябва да се върже с
ВиК съоръженията

с.Памукчии
ВИК мрежата не е в добро състояние,често има повреди ,не е подмуняна то

нейното създаване.
с. Петрово
Ежеседмични аварии по водопровода През 2014.г е извършена частична.подмяна на

водопровода от кулата до първата къща на с.Петрово. Необходима еспешна продмяна на
водопровода при влизане в селото защото има опасност от ПТП.В югозападната част на
селото 5къщи са безвода и е необходим водопровод.

с.Пшеничево
Износената и много остаряла водопроводна мрежа ,която е поставена през 1956

година
с.Пъстрово
Има 70% водостнабденост по гравитачен начин; 7 домакинства нямат достъп до В

и К-мрежата –домакинствата са на сонди и др. През лятото – режим на водата; чести
аварии поради стара В и К мрежа – ентернит

В с Ракитница и Руманя мрежите са в сравнително добро състояние
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с.Сладък кладенец
100 % с остаряла етернитова мрежа с   изтичания на питейна вода;
Старозагорски бани
 Има проект за ВиК мрежа, но  няма финансиране до момента.
Схемата за водоснабдяване е гравитачна и  помпажна от с. Ново село и Борилово.

Част от тръбопроводната мрежа е подменена с пвс тръби. Около 25 % са  подменени
тръбите с нови.

с.Хрищени
Водоснобденост 100%,като  една част е подменена, но има и голяма част за

подмяна, от там са и честите течове и аварии
Обобщение :
-Недостатъци и проблеми на водоснобдителните мрежи
Експлоатационната възраст на мрежата е голяма. Тази експлоатационна възраст

обуславя:
- големи загуби
- намалена проводимост
- чести аварии
-влошено качество на питейните води
Особено внимание трябва да се обърне на етернитовите водопроводи, с оглед на

следното:
- не отговарят на изискванията на българското и европейското законодателство за

качество на материала,
- експлоатационна възраст повече от 50 години
- чести аварии
- големи загуби на вода поради течове и аварии.
Една от основните задачи на ВиК оператора е 24 часово непрекъснато

водоподаване на качествена вода, с качество отговарящо на Наредба № 9 / 2001 г. В тази
връзка подмяната на азбестоциментовите тръби и остарелите стоманени и поцинковани
тръби се превръща в една от основните мерки за подобряване качеството на питейната
вода, доставяна до потребителите. Осъществяването на тази мярка ще доведе до:

- Значително намаляване на загубите на вода, което ще намали количеството на
добиваната вода и съответно на електроенергията

- Подобряване качеството на питейната вода, доставяна до потребителите.
-Недостатъци и проблеми на ВГ и ВС
Всички населени места на територия на ВиК - ЕООД Стара Загора са

водоснабдени.
• помпените агрегати (в БПС и ЦПС) са стари и енергоемки - често аварират,

липсват резервни двигатели. Ползват се помпи от 60-те и 70-те години на миналия век
• сградите на БПС, ПС и хлораторните помещения са в лошо състояние, често

със затруднен достъп
• в резервоарите също се възникват проблеми при експлоатация и

поддръжката - арматурите в сухите камери са в лошо състояние и корозирали части,
поради това е препоръчано санирането им

• състоянието на СОЗ около водоизточниците и съоръженията - учредени са
СОЗ, необходимо е да бъдат поддържани - пояс „Б” не се поддържа
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• голям процент етернитови тръби и стоманени тръби, положени преди
повече от 60-70 години, които вече са физически и морално остарели и се нуждаят от
подмяна

• голям брой аварии както по довеждащите водопроводи (гравитачни и
напорни) до населените места, така и по вътрешно разпределителната мрежа и СВО в
населените места

• отчетени големи загуби при доставяне на вода средно за общината 61.7%,
• липсват измервателни уреди за следене водочерпенето, водоподаването и

консумацията
 Необходими мерки за подобряване състоянието на водоснобдителната мрежа:
- поради факта, че някои от водоизточниците са с непостоянен дебит е необходимо

да се обърне внимание на инфраструктурата за намаляване на авариите и загубите по
трасетата и да се потърси алтернативно или допълнително водоснабдяване, където е
възможно;

- рехабилитация/консервация на водоизточници, които в момента не се използват с
оглед бъдещото им ползване;

- рехабилитация на БПС – подмяна на арматурите (където се налага);
- подмяна на помпени агрегати (за БПС и ПС) с по-малка енергийна консумация;
- подобряване сградния фонд на БПС, ПС и хлораторните;
- възстановяване на загражденията, обозначенията на СОЗ;
- рехабилитация /подмяна на старите износени тръбопроводи по довеждащите

трасета до населените места; (магистралния водопроводи и за населени места)
- рехабилитация/подмяна на системата за обеззаразяване - премахване на ръчната

дезинфекция; въвежданепо възможност на автоматично следене съдържанието на
остатъчния хлор във водата и количеството нанитратите в питейните води ;

- рехабилитация на резервоарите;
- прецизно регулиране на налягането в мрежите;
- реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа в населените

места.
Същите проблеми са посочени и в ОУП на гр.Стара Загора и са посочени

перспективите за развитие в следните основни направления:
• Реконструкция и увеличаване на капацитета на водоснабдителна система

“Ягода”
• Реконструкция на амортизираната вътрешна водопроводна мрежа
• Изграждане на нови водоснабдителни мрежи и съоръжения за развиващите

се  квартали на града
 Цялостната реконструкция на водоснабдителна система “Ягода”, поради нейната

сложност и мащабност включва следните етапи на изграждане:
-І Етап: “Реконструкция на деривации и дюкери от преходните водоеми до

разпределителния водоем на гр. Стара Загора 11000 m3”
-ІІ Етап: “Реконструкция на ЦПС “Зимница” и тласкател до ЦПС “Ягода – ІІ

подем””
-ІІІ Етап: “Реконструкция на ЦПС “Ягода – ІІ подем” и ПС “Ягода – ІІІ подем” /без

подмяна на тласкателите/
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Реконструкцията на амортизираната вътрешна водопроводна мрежа предвижда
подмяната на водопроводите  с тръби полиетилен -висока плътност .

Предвижда подмяна и на често авариращи стоманени водопроводи , както и
сградни водопроводни отклонения от стоманени поцинковани тръби с период на
изграждане до 1980 г.

Изграждането на нови водоснабдителни мрежи и съоръжения ще се реализира
поетапно  с развитието на новите  квартали на града.

Във връзка с развитието на крайните квартали на гр. Стара Загора и зоните, които
са извън регулация, но са около главни пътища и в непосредствена близост до града, за да
се обезпечи нормалното функциониране на новопредвидените промишлени и жилищни
сгради, е необходимо  изграждане на нови водоснабдителни мрежи и съоръжения:

• Изграждане на Напорен резервоар „Железник – висока зона” и
водопроводна мрежа на новообразуваните квартали, разположени северно от кв.
„Железник”.

• Изграждане на водопроводна мрежа в районите извън регулация, около
главните пътища на изходите от гр. Стара Загора в посока Чирпан и Нова Загора

• Изграждане на водопроводна мрежа в местността „Съборената кюприя”  -
по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 /северната част на града/

• Изграждане на водопроводна мрежа в квартал “Бедечка”

Посредством инструментите на ОУПО, в прогнозната част на Предварителния
проект, предлага:
-   Подобряване на водоснабдителната инфраструктура;
-  Подобряване на канализационна система;
-   Места и отреждане на територии за локлни ПСОВ.

Електропреносна система
Основен източник на електроенергия за община Стара Загора е националната

електроенергийна система, посредством ел. подстанция „Стара Загора“ – 220/110/20 кV,
като получава захранване от ТЕЦ “Марица Изток 2“ посредством екетропровода „Верея“.

Подстанции
На територията на общината попадат и ел. подстанциите „Зора“, „АТЗ“, Тягова“ и

„Пресков“, които са заводски и са от общосистемно значение, без да имат пряко
отношение към захранването на общината. Всяка от подстанциите 110/20 кV е включена
двустранно в мрежата 110 kV, което повишава сигурността на захранването в авариен
режим.

Електропроводни линии
През Общината преминават следните въздушни електропроводни линии (ВЕЛ):

№ Наименование Дължина/км Напрежение Собственик

1 Бедечка 0.2 110 kV ЕСО ЕАД

2 Берое 2.54 110 kV ЕСО ЕАД

3 Борил/Средна гора 36.9 110 kV ЕСО ЕАД

4 Феникс 5.44 110 kV ЕСО ЕАД
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5 Голиш 1.94 110 kV ЕСО ЕАД

6 Хмел/Капарис 1.97 110 kV ЕСО ЕАД

7 Ирина 3.78 110 kV ЕСО ЕАД

8 Калитиново 32.9 110 kV ЕСО ЕАД

9 Космос 12 110 kV ЕСО ЕАД

10 Космос- deviation 3.4 110 kV ЕСО ЕАД

11 Космос - deviation 3.4 110 kV ЕСО ЕАД

12 Могила 46 110 kV ЕСО ЕАД

13 Могила - deviation 5.85 110 kV ЕСО ЕАД

14 Наталия 0.5 110 kV ЕСО ЕАД

15 Нитрат 48.1 110 kV ЕСО ЕАД

16 Тунджа 30.4 110 kV ЕСО ЕАД

17 Верея 47.37 220 kV ЕСО ЕАД

Възобновяеми източници
Биомасата е основният вид ВЕИ, който се използва в община Стара Загора. През

последните няколко години обаче потреблението сред населението се увеличава. Обратно,
в обществения сектор използването на дърва за отопление е ограничено. На територията
на Община Стара Загора се намират няколко дървопреработващи и мебелни предприятия.
Технологичният отпадък от дървесината предимно се оползотворява за енергийни нужди
чрез изгаряне във водогрейни котли.

В община Стара Загора към момента има инсталирани четири фотоволтаични
централи, три на покриви на промишлени сгради и една наземна с обща
инсталиранамощност 145 KWp. Има още няколко такива разработени проекта, но са в
процес на изпълнение.

Наличният геотермален потенциал може да се използва за предимно за отопление на
обществени сгради. Налична е добра възможност за разгръщане на потенциалите от
производство на биогаз.

Биогазът произведен от отпадъци на животновъдски стопанства, кактои остатъчните
продукти от земеделието също представляват потенциален източник на енергия.
Действащото към момента в Стара Загора депо за отпадъци е възможен източник на
сметищен газ. Предстои изграждане на ново регионално депо, което ще акумулира
твърдите битови отпадъци на общините от област Стара Загора и община Твърдица. То е с
много голям енергиен потенциал.

Община Стара Загора има и много добри фотоелектрически параметри. Южните
части от територията на общината попадат в зона, където съществуват природни условия
за използване на слънчевата радиация за производство на електрическа енергия. Южното
изложение заедно с относително големия брой слънчеви дни предизвиква инвеститорски
интерес за изграждане на фотоволтаични централи.

Основни изводи от диагнозата и насоки за бъдещо развитие на общината
Изводите са обобщени в две групи – стимулатори и ограничители на

икономическото и пространствено развитие. Насоките за бъдещо развитие са свързани с
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максимално оползотворяване на наличните потенциали и преодоляване на онези
негативни тенденции, които са зависими от устройствените предвиждания.

Стимулатори за икономическо и пространствено развитие
• Благоприятно географско разположение като пресечна точка на национални и

европейски транспортни коридори; Очакваното изграждане на тунела под
Шипка  ще засили ролята на града и общината като „централно място” в
пространствен аспект.

• Много добра комбинация от равнинен   релеф, подходящ за обитаване и
земеделие и планински терен, предлагащ условия за горско стопанство, за
обитаване и отдих;

• Наличие на топли минерални извори,  като основа за развитие на лечение и
отдих;

• Богато културно-историческо наследство, като основа за развитие на туризма;
• Развита инфраструктура на образованието, даваща възможности за получаване

на всички степени на образование. Университетски център – Тракийски
университет -  автономно държавно висше училище, акредитирано с много
висока оценка 9.20 (при максимална 10) от Националната агенция за оценяване
и акредитация в България;

• Процеси на разширяване на производствените терени и зони. Изграждане на
индустриална зона „Загоре”.

• Традиции в машиностроенето, електротехниката и електрониката и потенциал
за развитие на високотехнологични, модерни предприятия;

• Изградена техническа инфраструктура, която е предпоставка за развитие на
предприемачеството и за привличане на нови инвестиции.

Проблеми и ограничители на  икономическото и пространствено развитие
• Прекомерната концентрация на производствени дейности и население в

общинския център и обезлюдяване на голям брой от селата;
• Липса на вторични центрове в общината;
• Наличие на периферни села, слабо обвързани с общинския център;
• Недоизградени елементи от транспортната система, което възпрепятства

връзките между населените места и със съседните общини;
• Очакван демографски спад. Дори в оптимистичната прогноза на НСИ

населението в трудоспособна възраст в област Стара Загора намалява с над 30
хил.души през 2035 г. И по трите варианта на демографската прогноза за
община Стара Загора се предвижда намаление на населението, вкл. на
контингента на трудоспособното население.

• Липса на достатъчно модерно оборудвани производствени терени в общината.
Независимо че една част от съществуващите производствените зони е
неуплътнена, по различни причини тя не е привлекателна за инвеститорите.
Необходимо е да се осигури по-голямо предлагане на производствени,  вкл.
логистични терени, ориентирани към съвременните бизнес инициативи.Тук
следва да се отчете и насочването на значителни трудови потоци от Стара
Загора към съседните общини и основно басейна на Марица – изток (общините
Раднево и Гълъбово). Едно бъдещо преструктуриране на енергетиката и
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въглищните електроцентрали означава изпреварващо осигуряване с
производствени терени и услуги с необходимите качества в общината и града.

• Липса на необходимите предпоставки, вкл. устройствени, за
развитие/разширяване на туризма в общината.

• Недостатъчна икономическа активност на селата в общината.
• Населените места в община СтараЗагора, с изключение на града и частично на

с. Богомилово , са без изградена канализация. ПСОВ е изградена само в
гр.Стара Загора.

Концепция за пространствено развитие на община Стара Загора
Изхождайки от природните дадености, историческото развитие и диагнозата за

настоящото състояние на общината е съставена  концепция за нейното пространствено
развитие.

Основните индустриални мощностина община „Стара Загора“ще продължат да
се развиват в общинския център като постепенно ще се разсредоточават   главно в нейната
равнинна част по пет основни комуникационно –транспортни направления:

- на юг към основната  връзка с магистрала „Тракия“ и Димитровград;
- на изток към градовете Сливен и Бургас;
- на югоизток към градовете Раднево и Гълъбово  чрез подходяща нова връзка с

магистралата;
- на югозапад към  градовете Чирпан и Пловдив по трасето на съществуващияглавен

път;
- на югозапад по шосето за Калояновец към  нова връзка с магистрала „Тракия“

между селата Ракитница  и Калояновец;
В изброените  пет основни комуникационно-транспортни направления ще се

концентрира основната промишлена мощ на общината. Те ще интегрират и новия
производствен  капацитет на прилежащите към тях полски села.

Полските села, естествено ще запазят и ще продължат да развиват своя земеделски
потенциал, основаващ се на изключително богатотогорно-тракийско поле.

Изграждането на магистрала Тракия южно от града е един от основните фактори,
които оказват влияние върху пространственото развитие на общината през последното
десетилетие.  С ОУП от 2011г, както и с частични по- късни изменения на този ОУП, все
повече новоурбанизирани територии се появяват по направлението към пътния възел с
магистралата, както и от двете страни на  обходния път на гр. Стара Загора от юг / път II –
66(E - 773)  и I – 5(E - 85)  /. Този път се явява ограничител на пространственото развитие
на общината в южна посока. Земеделската земя , разположена между съществуващия град
и околовръстния път в по- близка или по- далечна перспектива ще се превърне в изцяло
урбанизирана територия. С оглед на тази перспектива е удачно в настоящия план тя да се
се зонира по най- целесъобразния начин. В тази територия следва да намерят място новите
индустриални зони , зони за обществено обслужване и зони за високотехнологични
производства , свързани и с развитието на града като национален и регионален научно-
образователен и университетски център. Тук, макар и в по- ограничен обхват следва да
се ситуират и жилищни зони, за се постигне разнообразие и многофункционалност.
Наличието на три реки ,  които текат в посока от града към полето,  както и на
многобройни напоителни и отводнителни канали е основа за развитие на зелена
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систематана територията.  Схематично решение на главната улична мрежа, която да
обслужва зоните следва  да се развие още на този ранен етап и ниво на планиране, за да не
се тампонира нейното развитие чрез непрекъснатото  застрояване по  направлението на
околовръстния път, което протича в момента.

Производствените дейности на планинските селища на общината ще запазят
своя характер на разпръснато ситуиране в непосредствена близост до съществуващата
селищна мрежа.

Селата, които са разположени най-близо до общинския център като Богомилово и
Хрищени, могат да поемат  част от промишлеността на града.Зоните около тях са
традиционно предпочитани територии за постоянно и временно обитаване, които имат
потенциал за доразвиване спрямо ОУП 2011г.

Горското стопанство, обитаването и отдиха ще преобладават  в планинската част
на общината. Развитието на обитаването и отдиха в планинските селища ще наложи
тяхната съответна реконструкция и частично разширяване със зони за обитаване и вилен
отдих. Значимо развитие  с използване на съществуващите от римско време минерални
извори се предвижда в района на Старозагорските минерални бани и прилежащи селища,
където има интерес към имоти за сезонно обитаване от жители и на други общини.

Концепцията за пространствено развитие предвижда активно използване на
изключително богатото 8 хилядолетно културно-историческо наследство на общината
и използването му като ресурс-стимулатор за развитие на отдиха и туризма.

Старозагорската община е богата на културни ценности в най-широк времеви
диапазон: Праистория, Неолит, Халколит, Бронзова епоха, Желязна епоха, Античност,
Елинистическа, Византийска епоха, Римска епоха, Славянски период, Първа българска
държава, Втора българска държава, Класическа епоха, Средновековие, Възраждане.

Констатираното богато културно-историческо наследство има свой принос към
въздействие на икономическо, дидактическо и образователно равнище, но в по-малка
степен от възможностите му. Европейската политика още от 60-те годинина ХХ в. залага
на интегрираната консервация като начин  за осъществяване на връзка между опазването
на наследството и благоустройството на териториите.6

Пет направления в Старозагорската община, част от които са приоритети и на
РИМ, могат да доразвият наличния потенциал:

1. Стара Загора – Старозагорски бани в мрежа с близкостоящите:  Медни
рудници, езеро, Сулица, местностите „Богородична стъпка“ и „Момини гърди“ – Казанка.
Това направление като туристически маршрут ще обхваща голям времеви диапазон – от
Праистория до Възраждане;

2. Стара Загора – Аязмото,  параклис „Св.  Теодор Тирон“  – Манастирски
комплекс в м. „Боров дол“ – Змейово бипривлякло туристически поток, интересуващ се
от средновековната история;

3. Михайлово с направлението по ж.п. линиятадоСтара Загора – някогашен
увеселителен квартал срещу ж.п. гарата, заедно със съхранени сгради от начало ХХ в. като
тази с надпис Братя Велчо и Милчо Петрови,  както и водната гарова кула.  Потенциал за
привлекателен и лесно достъпен център за отдих и образование;
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4. Хрищени – Лясково –яз.Колена- Колена – Дълбоки – Оряховица –Братя
Кунчеви – Руманя - Карановопотенциал за отдих, ловен туризъм,  познавателен
туризъм, винен туризъм и образователни активности като тази на на фондация „Миню
Балкански“. Живописни са самите селища, от тях тръгват пътища и еко-пътеки към
планината, където могат да се видят природни и културни забележителности като
защитена местност Милкини скали, Тракийска гробница над Оряховица, паметници
свързани с руско-турската война. Самите селища имат все още слабо използван потенциал
за селски туризъм, с. Дълбоки разполага със сгради и терени за спорт, които при наличие
на инвестиции могат да се превърнат в база за спорт, отдих и образование по- голяма и от
тази в с. Оряховица. Една от устройствените предпоставки за развитие на отдиха в района
е предложението за изграждане на общински път между селата Колена и Дълбоки.

5. Далекоперспективно направление за отдих и туризъм – долината на р.
Съзлийка и неизградения язовир „Чаталка“. Доизграждането на яз. Чаталка ще
благоприятства развитието на отдиха в съседните села. Изграждане на велоалея по
долината на р. Съзлийка може да допълни възможностите за отдих в общината и да
свърже направления 1 и 3.

2. ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ,
ПРОЕКТИ/ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ В
ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ, КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ С
ОЦЕНЯВАНИЯ „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА”
МОГАТ ДА ОКАЖАТ НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ
ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ.

Подходът, приложен за извършване на оценката на кумулативното въздействие, е
основан на обща методологически рамка, а именно оценка на потенциалните кумулативни
въздействия на съществуващи, одобрени или в процес на одобряване и/или разработване
обекти върху компонентите/фактори на околната среда като са анализирани:

1. Ефектите с натрупване – общият ефект от различни въздействия върху всеки
отделен компонент/фактор на околната среда;

2. Ефектите с наслагване:
· натрупване на еднакви въздействия, което води до ново значително въздействие;
· натрупване на различни въздействия, което води до ново значително въздействие;

3. Ефектите във времето – оценка на възможни въздействия, които възникват в
различните етапи на реализация на обектите (строителство, експлоатация и извеждане от
експлоатация) и които водят до ново значително въздействие. Оценката на кумулативното
въздействие и значимостта е извършена при отчитане на степента на въздействие върху
компонентите/факторите на околната среда.

Докато индивидуалното въздействие на дадена дейност може да бъде приемливо
само по себе си то в комбинация с други въздействия от други Инвестиционни
предложения, може да доведе до неприемливи кумулативни въздействия.

Кумулативните въздействия са резултат от ефектите на дадено действие, свързано с
определно инвестиционно предложение или дейност, комбинирани с ефектите от други
проекти или дейности. Следователно при оценката на конкретно инвестиционно
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предложение, план или програма е важно да се вземат предвид и потенциалните
кумулативни въздействия.

Има три основни типа кумулативно въздействие:
· Адитивни въздействия, при които ефектите от многобройни източници се

натрупват и увеличават въздействията върху околната среда;
· Въздействия, при които множество източници си взаимодействат и

причиняват нова форма на въздействие;
· Непреки въздействия, при които определена дейност, свързана с

инвестиционно предложение води до действия и свързани с тях въздействия, които не са
пряко свързани с инвестиционното предложение.

При идентификацията и оценката на кумулативните въздействия от
строителството, предпусковите дейности (подготовка за пускане в експлоатация) и
експлоатацията на Инвестиционното предложение и други предложени проекти е
използван качествен подход. Идентифицирани са рецепторите на околната и социална
среда, които има вероятност да се засегнат от кумулативни въздействия, като е отчетено
географско и времево застъпване с инвестиционното предложение, план или програма.

Трансгранични въздействия са тези въздействия, които могат да засегнат държави,
различни от държавата или държавите, в които ще се осъществява инвестиционното
предложение, план или програма.

Смекчаване на въздействията - Оценката на въздействията има за цел да гарантира,
че решенията, свързани с инвестиционните предложения са взети при цялостно познаване
на очакваните въздействия върху околната и социална среда. Оценката на въздействията е
важен етап от процеса на екологична оценка, който улеснява определянето на мерки за
смекчаване на въздействията. В ОС е оценен потенциалът за предотвратяване, намаляване,
смекчаване, отстраняване или компенсиране на потенциалните неблагоприятни
въздействия от инвестиционните предложения, планове и програми и са определени
съответни дейности за управление и мониторинг. В този процес са включени и експертите
по ЕО, които съвместно с архитектите разработващи ОУП определят практическите и
икономически подходи за намаляване на въздействията до възможно най-голяма степен.

Прилагат се специфични смекчаващи мерки, които се идентифицират с
въздействията за всеки компонент и фактор на околната и социална среда.

Оценка на остатъчни въздействия - След идентифициране и съгласуване на
приложимите смекчаващи мерки, екипът по ОС оценява отново възможността за
възникване на въздействия, приемайки, че смекчаващите мерки са приложени при
проектирането и експлоатацията на ОУП.

В българското законодателство формулировка на понятието „кумулативни
въздействия” единствено е дадена в параграф 3, т. 10 от ДР от Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
(Наредбата по ОС приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., в сила от 11.09.2007 г.)
“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.
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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.

В тази точка ще бъдат разгледани кумулативните въздействия и връзката между
всички  планове, програми, проекти и  инвестиционни предложения.

По експертно мнение за анализ на кумулативното въздействие от реализацията на
плана бяха разгледани всички землища в община Стара Загора, за наличие на процедирани
намерения, които да пападат в обхвата  на следните защитени зони:

Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна (ЗБР, чл.6, ал.1, т. 1 и 2) - Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна:

- BG0000425 “Река Съзлийка”, с обща площ 991.77 ха (Тип B), включена в списъка
на защитени зони, приет с Решение № 122/2.03.2007 на Министерски съвет (обн. ДВ
бр. 21/2007);

- BG0000442 „Река Мартинка”, с обща площ 766,65 хектара(Тип B), включена в
списъка на защитени зони, приет с Решение № 122/2.03.2007 на Министерски съвет
(обн. ДВ бр. 21/2007);

- BG0000443 „Река Омуровска”, с обща площ 532,31 ха (Тип B), включена в
списъка на защитени зони, приет с Решение № 122/2.03.2007 на Министерски съвет
(обн. ДВ бр. 21/2007);

- BG0000628 „Чирпански възвишения”, с обща площ 12321.417 ха (Тип B),
включена в списъка на защитени зони, приет с Решение № 811/16.11.2010 на
Министерски съвет (обн. ДВ бр. 96/2010).

За получаване на база данни за всички инвестиционни предложения, планове,
програми и проекти разрешени, одобрени, в процес на одобряване и/или реализирани в
землищата от община Стара Загора и другите общини, попадащи в защитените зони, за
анализ на кумулативното въздействие бе решено, да се поиска информация от РИОСВ-
Стара Загора, архитектурния екип разработващ ОУП Стара Загора, и да се ползват
интернет страниците на РИОСВ- Стара Загора.

На основание чл. 17, чл. 26, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във
връзка с чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация нужната ни информация бе
изискана от РИОСВ- Стара Загора и предоставена с писмо № РД-05-1027/4/24.03.2020 г.

За анализ на кумулативното въздействие бе ползвана информация и от интернет
страниците на РИОСВ- Стара Загора и МОСВ за започнали и приключени процедури по
глава шеста на ЗООС и глава втора от ЗБР,  за всички землища в обхвата на защитените
зони. Цялата информация от издадените индивидуални административни актове е
обобщена в описателната част по-долу.

Проектантите, разработващи ОУП на община Стара Загора, са предоставили баланс
на територията по съществуващи  устройствени зони и баланс на бъдещи такива. Друга
съществена предпоставка, която следва да се вземе под внимание при анализа и
съпоставката със съществуващите и одобрени или в процес на обобряване инвестиционни
предложения, планове, програми и проекти е факта, че Закона за опазване на околната
среда е приет за първи път и обн.  ДВ.  бр.  91  от 25  Септември 2002  г.,  а Закона за
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биологичното разнообразие е обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002 г. През периода от 2002 г.
до приемането на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007 г. съгласно
действащото законодателство за намерения в обхвата на потенциално защитени зони се е
прилагало &72  от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за биологичното
разнообразие. Всички намерения преди този период в зависимост от своето естество са
преминавали без процедури по ЗБР.

Анализът на кумулативното въздействие ще бъде разгледан на база
систематизирана информация на инвестиционни предожения  предоставени от РИОСВ-
Стара Загора, която ще бъде обобщена и съпоставена с издадените административни
актове по Закона за устройство на територията – одобрен ПУП, разрешения за строеж и др.
Също така е направена извадка на ИП/ППП по ГИС при изработка на ОУП, по
предназначение на имотите по действащ кадастър.

В анализа на кумулатичното въздействие не са включени зона „Река Омуровска”,
BG0000443 и зона „Река Мартинка“ BG0000442, тъй като освен, че от първата в
територията на община Стара Загора попадат няколко квадратни метра в землището на с.
Пъстрово и устройственото планиране е извън границите им, а и според предоставената
информация от РИОСВ- Стара Загора, няма процедирани ИП/ППП.

Резултатът от анализите показа, че границите на ЗЗ BG0000425 „Река Съзлийка“ са
установени 4 процедирани ИП/ППП:

ü Изграждане на ГПСОВ за отпадъчни води и реконструкция на ВиК мрежата в гр.
Раднево;

ü Изграждане на преносен газопровод с работно налягане 5,4 мра, захранващ с
природен газ автоматична газорегулаторна станция – Раднево, с дължина 26,371
км;

ü Газоснабдяване на община Гълъбово, преносен газопровод инв. № TGP 15 A.1;

ü Изграждане на завод за гипсови строителни плоскости и площадка за съхранение
на технически гипс в имот 001129, в землище на с. Обручище с ЕКАТТЕ 53134.

Видно от направената извадка, ОУП не променя параметрите на имотите попадащи
в границите на защитена зона BG0000425 „Река Съзлийка“.

Общата площ на BG0000425 „Река Съзлийка“ е 991.77 ха, а площта на имотите и
частите от тях, на процедираните ИП/ППП попадащи в ЗЗ е 18,93 ха. В границите на
защитената зона не се предвижда ново устройствено планиране. Ако отнесем общата площ
на процедираните ИП/ППП към площта на защитената зона, се получава 1,9 % от
територията й. Всичко това се изчислява спрямо общата предвидена площ на ИП/ППП в
зоната,  а реално заетата площ ще бъде много по-  малка и от там въздействието също ще
бъде още по- малко. Поради факта, че полагането на газопроводи и подземно, не може да
го считаме за отнемане от зоната, защото след засипване на направения канал, е
възстановен предишния характер на терена. Ако отнесем получената площ според тази
хипотеза, се получава 0,9 % от зоната и то отново изчислено спрямо цялата площ на
имотите, а реално заетата, съгласно плътността на застрояване по ПУП, ще е много по-
малка. Надеждата е, че след произнасянето на компетентния орган и при реализацията на
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тези ИП/ППП, не са засегнати типове природни местообитания предмет на опазване в
зоната.

По отношение на ЗЗ BG0000628 „Чирпански възвишения” са установени 37
процедирани ИП/ППП.

От тях за жилищно строителство са 26 бр. в следните имоти и землища:

ü 081020 в с. Богомилово, община Стара Загора;
ü 302.46 в с. Пряпорец, община Стара Загора;

ü 084033 в с. Богомилово, община Стара Загора;
ü 301.246 в с. Лясково, община Стара Загора;

ü 036098 в с. Лясково, община Стара Загора;
ü 312.71 в с. Лясково, община Стара Загора;

ü 017031 и 017041 в с. Лясково, община Стара Загора;
ü 083043 и 083044 в с. Малка Верея, община Стара Загора;

ü 076013 в с. Малка Верея, община Стара Загора;
ü 081047 в с. Малка Верея, община Стара Загора;

ü 076012 в с. Малка Верея, община Стара Загора;
ü 082006 в с. Малка Верея, община Стара Загора;

ü 083023 в с. Малка Верея, община Стара Загора;
ü 305.241 в с. Лясково, община Стара Загора;

ü 084167 в с. Малка Верея, община Стара Загора;
ü 300.33 в с. Пряпорец, община Стара Загора;

ü 212002 в с. Пряпорец, община Стара Загора;
ü 307.164 и 052014 в с. Лясково, община Стара Загора;

ü 308.150 в с. Лясково, община Стара Загора;
ü 301.9 в с. Лясково, община Стара Загора;

ü 44851.68.1 в с. Лясково, община Стара Загора;
ü 301.247 в с. Лясково, община Стара Загора;

ü 46417.74.20 в с. Малка Верея, община Стара Загора;
ü 46417.74.19 в с. Малка Верея, община Стара Загора;

ü 46417.86.26 в с. Малка Верея, община Стара Загора;
ü 44851.31.121 в с. Лясково, община Стара Загора.

Останалите 11 бр. ИП/ППП са за:

ü Изграждане на трасе за външен водопровод за имоти №№ 084074, 085016,
085017 и 085018 в землището на село Малка Верея, община Стара Загора;

ü Изграждане на подземно трасе за кабел ниско напрежение с дължина 444 м,
за имот № 009044 в землището на с. Лясково, община Стара Загора;
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ü Изграждане на подземно трасе за кабел ниско напрежение с дължина 117,10
м и уличен водопровод с дължина 122,88 м за имот № 000310 в землището на село Малка
Верея, община Стара Загора;

ü Изграждане на базова станция и външно ел.захранване на базова станция
SZR0135 с. Менада в имот № 000350, землище на с. Елхово, общ. Стара Загора;

ü Изграждане на трасе за проектиране на външно ел.захранване на имот №
017031 в землището на с. Лясково, община Стара Загора;

ü Създаване на лешниково насаждение по биологични способи на обща площ
1013,569 дка, в масиви №№ 023 и 028, землище на с. Голям дол, община Братя Даскалови
и масив 018, землище на с. Партизанин, община Братя Даскалови;

ü Разширение на гробищен парк в имот № 063013  в землището на с.  Малка
Верея, община Стара Загора;

ü Изграждане на стопанска сграда за съхранение на селскостопанска техника
и продукция и обособяване на тренировъчно стрелбище с ловно оръжие в имот № 016005
в землището на с. Винарово, община Чирпан;

ü Създаване на овошна градина с трайни насаждения от череши с площ 98,528
дка, в имоти №№ 088028,088029, 088003, 088004, 088027, 088016, 088017, 088021, 088022,
088024, 077094, 077095, 077104, 077105, 077106, 077112, 077113, 077114 в землището на с.
Лясково, община Стара Загора;

ü Разширение на гробищен парк в имот № 063015  в землището на с.  Малка
Верея, община Стара Загора;

ü Промяна на местонахождението на лозя и изграждане на подпорна
конструкция с обща площ 8,6648 ха в землището на с. Изворово, община Чирпан.
Изкореняване на лозята от следното местоположение:

- в масив 73, имоти с №№ 001-010, 011, 013-017;

- в масив 74, имоти с №№ 001-004, 006-010;

- в масив 76, имоти с №№ 001-011, 013, 017-021;

- в масив 77, имоти с №№ 001, 002, 004-008, 010-019, 021 и 023.

Засаждане на лозята с изграждане на подпорна конструкция в:

- масив 99, имоти с №№ 001-013;

- масив 102, имоти с №№ 011 и 014.

Общата площ на ЗЗ „Чирпански възвишения”, BG0000628 е 12321.417 ха, а
процедираните до момента ИП/ППП са на обща площ 127,4254 ха. В границите на
защитената зона е предвидено ново устройствено планиране за: ПП - два обекта - 6,072 ха,
Жм1 - 5 обекта - 22,771 ха, Жм - 16 обекта - 11,02 ха, всичките с обща площ 39,863 ха. Ако
отнесем сумата на процедираните ИП/ППП до момента и новите предвиждания на ОУП,
към площта на защитената зона, се получава 1,36 % от територията й. Всичко това се
изчислява спрямо общата предвидена площ на ИП/ППП в зоната, а реално заетата площ
ще бъде много по- малка и от там въздействието също ще бъде още по- малко.
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От направените обобщения за характера на ивестиционните намерения е видно, че
най-голям инвеститорски интерес е бил съсредоточен в частта на ЗЗ „Чирпански
възвишения“, попадаща в община Стара Загора. От друга страна тези ИП/ППП, далеч не
са с основен дял в общата площ на всички процедирани. От описаните инвестиционни
предложения в община Стара Загора, най-много касаят жилищно строителство и
прилежащите към него кабелни и водопроводни трасета. Основен дял от общата площ
(127.4254 ха) на всички процедирани до момента ИП/ППП, е на едно ИП с площ 101,3569
ха, в с. Партизанин, община Братя Даскалови. Следващите по площ ИП са с далеч по-
малка площ,  съответно в с.  Изворово,  община Чирпан с обща площ 8,6648  ха и в
землището на с. Лясково, община Стара Загора с площ 9,8528 ха. И трите ИП са за
засаждане на различни видове култури – лешници, овошна градина и лозя, които са с
различен характер и от повечето ИП/ППП и от новото устройствено планиране, съгласно
ПУП.

Главната цел на Общ устройствен план на община Стара Загора е да създаде
териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие  в
съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със
специфичните за община Стара Загора природни, културно-исторически, туристически и
други ресурси. Планът обхваща територията в административните граници на община
Стара Загора.

Разгледано е въздействието на сегашното състояние в защитените зони влизащи в
обхвата на община Стара Загора с бъдещите предвиждания на устройствени зони в
Предварителния проект на ОУП Стара Загора, след което ще бъдат анализирани и
цялостните предвиждания в общината.

Оценката на степента на въздействие на Предварителния проект на ОУП Стара
Загора с предмета и целите за опазване на засегнатите защитени зони се извършва в
рамките на процедурата по екологична оценка.

В  Оценката на степента на въздействие на Предварителния проект на ОУП Стара
Загора са взети предвид следните принципи:

¬ Използване на най-добрата налична информация за да бъде проведена оценката;
¬ Принципът за предпазливаст, 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;

¬ Връзката между чл. 6/3/ на Директива 92/43 ЕИО „Планове или проекти, които
не са непосредствено свързани с управлението на територията или не са
необходими за него, но които поотделно или във взаимодействие с други
планове и проекти могат да окажат значително влияние, се подлагат на
проверка, за да се оцени въздействието им върху територията от гледна точка на
целите на съхраняването на тази територия. При съблюдаване на резултатите от
изпитанието за въздействието върху територията и при спазване на
разпоредбите на параграф 4 компетентните национални органи одобряват плана
или проекта само след като установят, че той няма да има отрицателно влияние
върху съответната територията и ако е подходящо, след като са получили
мнението на обществеността“, изискващ оценка на последствията за целостта и
целите на всяка една зона и мрежата като цяло, от една страна и чл. 2/2/ на
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Директивата, посочващ че мерките предприети по тази директива, следва да се
водят за опазване или възстановяване на благоприятния природозащитен статус
на видовете и местообитанията;

¬ Във връзка с горното, целостта и целите на защитените зони от значение за
общността са тълкувани в светлината на подробните параметри на
природозащитен статус на природните местообитания и видовете.

 Целта на анализа за бъдещо планиране е да се постигне увереност, че
предвижданията на Предварителния проект на ОУП няма да доведат до неприемливи и
негативни въздействия върху целостта и целите на защитените зони и предмета на
опазване в тях, вкл. и за прилагане на мерки за тяхното ограничаване.

Общият устройствен план на Община Стара Загора не предвижда устройствено
планиране на територии в границите на защитени зони: BG0000425 “Река Съзлийка”,
„Река Мартинка”, BG0000442 и „Река Омуровска”, BG0000443 по Директива 92/43 ЕИО.

В ЗЗ „Чирпански възвишения”, BG0000628 се предвижда устройствено планиране
на обща площ от 39,863 ха,  което е минимално като площ,  основно в близост до
урбанизирани зони, без пряко отнемане на типове природни местообитания, като
въздействията ще бъдат косвени и в рамките на емкостта на формираните екосистеми.

Кумулативен ефект върху защитените зони следствие прилагане на Общия
устройствен план на община Стара Загора няма да има.

3. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ”, КОЙТО САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В
КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ/
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХА МОГЛИ ДА ОКАЖАТ
ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ИЛИ ТЕХНИТЕ
ЕЛЕМЕНТИ.

Общите цели на оценката за съвместимост са насочени към по-добро обвързване на
плана и опазване на биологичното разнообразие, увеличаване на участието в процеса на
вземане на решение на представители на различни заинтересовани групи и институции,
чрез запознаване с плана и неговата оценка.

Главната цел на оценката за съвместимост на ОУП Стара Загора е да анализира и
оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за
предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и предмета на
опазване в защитените зони. По този начин се постига редуциране на рисковете за
околната среда и зоните от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за
разработването на окончателния проект.

Основната цел на ОУП на община Стара Загора е да предложи условия и решения
за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие,
изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на
урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и
специфични социално-икономически условия за  устойчиво възпроизводство на
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обществото и за предлагане на възможности за пространственото “вписване” на общината
в групата от съседни общини в границите на област Стара Загора.

Реализацията на така формулираната основна цел на ОУП на община Стара Загора,
предполага предлагане на устройствени решения, ориентирани в три направления:
v Развитие и трансформация на съществуващи и поява на нови функции на
общината;
v Развитие, преустройство и адаптиране на макропространствената структура на
общината, от гледна точка на поставянето й в съответствие с трансформираните и новите
функции;
v  Осигуряване на подходяща за реализацията на функциите на населените места
жизнена среда;
           Реализацията на така формулираните цели на ОУП на община Стара Загора е
свързано с решаване на следните задачи:
v да очертае насоките за устройственото планиране при отчитане на комплексните
социално- икономически, инфраструктурни предвиждания и на политиките за опазване на
околната среда в перспективен период до 2025 - 2030 година.
v Да предложи функционално зониране на територията, чрез:

· Пространствено структуриране на различните видове територии (зониране на
територията) в зависимост от предвиденото в ОУП бъдещо основно предназначение;

· Определяне на допустимите и забранените дейности в определените функционални
зони;

· Регламентиране на изисквания за използване, опазване и застрояване но
различните видове територии (функционални зони) чрез определяне на съответните
устройствени режими;

·  Определяне на мястото на община Стара Загора и на общинския център в
териториално-пространствените структури от различен йерархичен ред;

· Изготвяне изработване на специфични правила и норми за общинската територия
на определените в нея територии с основно предназначение;

·  Предлагане на подходящи насоки за развитието на системите на транспортната и
техническата инфраструктура и връзките им с териториите на съседните общини и с
инфраструктурните мрежи, съоръжения и обекти с национално значение;

· Развитие на системите за отдих и туризъм, свързани с природните и
антропогенните характеристики на общината и наличните паметници на културно-
историческото наследство;

· Обособяване на територии публична държавна и публична общинска собственост;
· Определяне на териториите с разпространение на предвидими природни бедствия и

мерките за устройствена защита;
· Определяне на границите на териториите за природна защита и културно-

историческа защита и начините на тяхното използване Определяне на границите на
нарушените територии и териториите за възстановяване.
             По този начин формулирани, целите и задачите на ОУП на община Стара Загора
произтичат от предназначението на общите устройствени планове за формиране на
хармонична жизнена среда в населените места при отчитане на спецификата на
конкретния обект и изискванията, предявени с Плановото задание.
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Доказване на необходимостта от плана
Предназначението на Общия устройствен план на община Стара Загора, е да служи

като управленски инструмент на местната власт в сферата на устройствената политика,
насочени към създаване на пространствени и функционално-управленски условия за
развитие и комплексно устройствено планиране на различните видове територии при
отчитане на съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-
икономически условия.
            С влизането в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) се поставят нови съществени изисквания към
устройството на отделните видове територии и значително се ограничават
инвестиционните намерения на физически и юридически лица при липса на действащ общ
устройствен план на общината (чл. 59, чл.109 (3) от ЗУТ). Общия устройствен план на
община Стара Загора ще създаде благоприятни условия за инвестиционно проектиране и
строителство в Общината и по-ефективното планиране на общинската територия,
прилагащо интегриран подход за постигане на устойчиво развитие перспектива.
Наличието на актуален действащ Общ устройствен план на Община Стара Загора е също
така предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия на
оперативните програми на европейските структурни фондове. Общият устройствен план
на община Стара Загора се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с
чл.125 от ЗУТ.

С общия устройствен план на община Стара Загора се обособяват устройствени
зони, териториите с устройствени режими и терени със самостоятелни устройствени
режими, описани в т. 1 „Анотация” на настояшият доклад.

Характерът на дейностите свързани с реализацията на проекта за общ устройствен
план на община Стара Загора предполага следните най-общи въздействия върху
компонентите и факторите на околната среда:

Етап на строителство
Извършване на значителни по обем земни работи свързани с подравняване и изкоп

на основи за жилищните сгради. Значителни по обем земни работи - изкопи включващи
изграждането на нова инфраструктура - водоснабдяване, ел. захранване, канализация.

· подготовка на терена и строителство
· пряко унищожаване на площи от местообитания при разчистване на терена

и изземване на повърхностния почвен слой;
· унищожаване на убежища на животни;
· възможна смъртност на индивиди;
· фрагментация на местообитания;
· безпокойство на животните заради засилено присъствие на хора, строителна

и транспортна техника.
· движение на транспортна и строителна техника
· безпокойство на индивиди;
· утъпкване на растителност, унищожаване на отделни индивиди растения в

обхвата на строителната площадка;
· възможно прегазване на отделни индивиди земноводни и влечуги.
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· генериране на шум
· безпокойство на пребиваващи в близост животински видове с най-голяма

степен в период на размножаване.
· ландшафтно-озеленителни мероприятия
· промяна на структурата и видовия състав на местообитанията;
· нахлуване на агресивни видове, несвойствени за района.

Етап на експлоатация
· трафик
· трайна фрагментация на местообитания на животински видове;
· трайна фрагментация на приоритетни природни местообитания;
· шумово замърсяване - безпокойство на животните.

В следващата схема е представена връзката между отделните елементи на
предвиденото изменение на ОУП на община Стара Загора и възникващите от тях
потенциални въздействия.

Таблица 3.1.
Елемент на изменението
на ОУП

Потенциални въздействия Етап на планиране и
оценка на въздействията

Жилищни сгради/ вилни зони
Строителство на сгради - пряко унищожаване или

увреждане на
местообитания;
- смъртност на индивиди,
унищожаване на яйца на
земноводни влечуги и гнезда
и леговища на бозайници;
- увреждане на ландшафта,
увреждане на
възможностите за устойчиво
природосъобразно развитие
на защитените зони
(природосъобразен туризъм,
земеделски земи);
- замърсяване със
строителни и твърди битови
отпадъци.

Оценка на въздействията на
този етап от планиране,
условия за изпълнение на
следващия етап на
планиране

Съпътстващи инженерни
съоръжения - огради,
противоерозионни
съоръжения, отводнителни
съоръжения, укрепващи
бреговете на реките

- пряко унищожаване на
местообитания
- фрагментация на
местообитания
-увреждане качеството на
съседните местообитания

Оценка на въздействията на
този етап от планиране,
условия за изпълнение на
следващия етап на
планиране
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съоръжения - промяна на ландшафта,
увреждане на
възможностите за устойчиво
природосъобразно развитие
на защитените зони
(природосъобразен туризъм
земеделски земи)
- унищожаване на яйца и
ларви на земноводни,
следствие от отводняване и
дрениране на терени.
- създаване на бариери,
препятстващи естествения
генетичен обмен при бавно
подвижни животни.

Временни строителни
площадки и съоръжения,
строителни дейности

- пряко унищожаване на
местообитания;
- зариване на бавно
подвижни животни в
площадките за депониране
на почва;
- унищожаване на яйца и
ларви на земноводни, яйца
на влечуги и гнезда и
леговища на бозайници;
- негативни въздействия
върху растителните видове и
деградационни промени в
състава и структурата на
растителните съобщества
при замърсяване на
местообитанията;
- повишена опасност от
пожари при засиленото
антропогенно присъствие;
- опасност от инциденти
замърсявания.

Оценка на въздействията на
този етап от планиране,
условия за изпълнение на
следващия етап на
планиране

Увеличен антропогенен
натиск при експлоатацията
на сгради/съоръжения/произ
водствени обекти

-  промяна в структурата на
местообитанията на
растителните видове и на
растителните съобщества
вследствие утъпкване, паша
и др.

Оценка на въздействията на
този етап от планиране,
условия за изпълнение на
следващия етап на
планиране
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-Безпокойство на животните,
увеличаване на шума и
други дразнители;
- Възможна опасност от
пожари поради засиленото
антропогенно присъствие
- Опасност от инцидентни
замърсявания при аварии в
техническата
инфраструктура;
- увреждане на
възможностите за устойчиво
природосъобразно развитие
на защитените зони;
- замърсяване на природните
местообитания с отпадъци,
генерирани от
сградите/съоръженията.

Депониране на излишни
материали (почва, пясък)
формирани при
строителството

- пряко засягане на
местообитания, промяна във
структурата и функциите;
- възможна смъртност на
животни, следствие от
затрупване с излишни
материали;
-  унищожаване на леговища
и гнезда на бозайници, на
яйца на влечуги и
земноводни;

условия за изпълнение на
следващия етап на
планиране

Озеленителни и рекултивац
ионни дейности

- навлизане на вторични и
производни растителни
видове;
- деградация на
флористичния състав на
растителността в
природните местообитания;
- неволно внасяне на
инвазивни видове и
създаване на предпоставки
за тяхната експанзия.

условия за изпълнение на
следващия етап на
планиране

Поддържане на зелени
площи чрез поливане,

- опасност от негативни
изменения на

Условия за изпълнение на
следващият етап от
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наторяване хидротермичния режим на
местообитанията и
хранителен режим на
растенията и акумулация на
биогенни елементи;
- засоляване на почвите;
-  промени в структурата на
съобществата от
безгръбначни и други
видове дребни гръбначни.

планиране

Трафик - трайна фрагментация на
местообитания на
животински видове;
-  шумово замърсяване –
безпокойство на животните;
- евентуална смъртност на
индивиди, при повишен
трафик на МПС.

Възможни въздействия върху типовете природни местообитания, предмет на
опазване в защитените зони.
Преки въздействия

- Намаляване на площта на местообитанията.
Намаляване на площта на местообитания в резултат от извършени строителни

работи, свързани с усвояване на нови участъци от територията на защитените зони и
унищожаване на естествена или полуестествена растителност.

- Прегради за нормалното функциониране на местообитанията.
- Фрагментиране на местообитания и популации.

Косвени въздействия
- Опасност от инцидентни замърсявания при аварии
Инцидентни замърсявания на въздуха и почвите при усилен трафик на МПС и

аварии могат да доведат до смътност на индивиди, влошаване на условията в околната
среда, унищожаване на естествени местообитания.

Възможни въздействия върху видове безгръбначни, предмет на опазване в
защитените зони.
Преки въздействия

- Намаляване на площта на местообитанията.
Намаляване на площта на местообитания в резултат от извършени строителни

работи, свързани с изземване на почвена маса при изкоп за основите на бъдещите вилни
сгради, унищожаване на естествена или полуестествена растителност, и затрупването й от
депониране на излишни почвени и строителни материали.

- Прегради за нормалното функциониране на местообитанията
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Реализирането на устройствените зони ще доведе до фрагментиране на
местообитания и намаляване на техните площи.

- Смъртност на индивиди.
Не е изключена инцидентна смъртност на индивиди при пряко унищожаване на

техни местообитания.
Косвени въздействия

Не се очакват.

Възможни въздействия върху видове земноводни и влечуги, предмет на
опазване в защитените зони, при най-неблагоприятни условия.
Преки въздействия

- Намаляване на площта на местообитания
Намаляване на площта на местообитания в резултат от извършени строителни

работи, свързани с усвояване на нови терени, изграждане на вилни сгради и спортни
комплекси.

- Фрагментация на популации
Новото строителство,  което ще се извърши -  вилни сгради и спортни комплекси и

тяхното ограждане ще бъде трудно преодолимо за различните видове влечуги в
защитената зона.

- Смъртност на индивиди.
Не е изключена смъртност на отделни индивиди по време на строителството на

терени, които са пригодни местообитания за съответни видове.
Косвени въздействия

Не се очакват.

Възможни въздействия върху видовете бозайници, предмет на опазване в
защитените зони, при най-неблагоприятни условия.
Преки въздействия

- Намаляване на площта на местообитания.
Изграждането на вилните зони и територии за спорт и атракции съгласно

предвижданията на плана, е свързано с усвояване на нови терени, което води до пряко
увреждане на местообитания на животински видове и унищожаване на техни убежища.
Формирането на шум и струпване на повече строителни работници, транспортна и
строителна механизация ще обезпокои средната и едрата бозайна фауна в района на
строителните площадки.

- Фрагментация на местообитания
Районът, в който ще се реализират новите устройствени зони в по-голямата си част е

антропогенно повлиян, в резултат на което местообитанията по отношение на едрите
бозайници са с високо степен на фрагментация. Наличието на населени места, изградена
пътна инфраструктура, обработваеми земеделски земи и прилежащи терени са със силно
изразен антропогенен натиск. Такива местообитания са непригодни за едри бозайници.

- Смъртност на индивиди
Не е изключена смъртност на индивиди предимно на гризачи - новородени и млади

екземпляри, при подготовка на строителните площадки, свързано с унищожаване на
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техните убежища, ако тази дейност се извършва през размножителния период и периода
на отглеждане на малките.

- Прогонване на бозайници заради засилено човешко присъствие.
Голяма част от дивите бозайници са много чувствителни към човешко присъствие.

Периодът на строителните дейности в отделните устройствени зони, ще бъде причина за
тяхното прогонване от района на отделните устройствени зони, при строителството на
отделните обекти в тях предвидени съгласно устройственото планиране.
Косвени въздействия

- Влошаване качеството на съседните местообитания заради безпокойство.
Безпокойството, причинено от човешко присъствие в района на строителните

площадки е значимо въздействие върху бозайниците след прякото унищожаване на
вероятни техни местообитанията. Безпокойството се причинява и от шумово замърсяване
- присъствие на хора и работеща строителна и транспортна механизация.

Предвид площта на новите устройствени зони и насоките на планирането им, не се
очаква значително въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в
защитени зони: „Река Съзлийка”, код BG0000425, „Река Мартинка”, код BG0000442, „Река
Омуровска”, код BG0000443, „Чирпански възвишения”, код BG0000628 по директива
92/43/ЕЕС, за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете.

4. ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, МЕСТООБИТАНИЯТА,
ВИДОВЕТЕ И ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И
МЕЖДУНАРОДНО НИВО И ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА
„ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА” - „РЕКА
СЪЗЛИЙКА”, КОД BG0000425, „РЕКА МАРТИНКА”, КОД BG0000442, „РЕКА
ОМУРОВСКА”, КОД BG0000443, „ЧИРПАНСКИ ВЪЗВИШЕНИЯ”, КОД BG0000628
ПО ДИРЕКТИВА 92/43/ЕЕС, ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ
МЕСТООБИТАНИЯ И МЕСТООБИТАНИЯТА НА ВИДОВЕТЕ.

На територията на община Стара Загора попадат четири защитени зони, като
всичките са по Директивата 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна:

ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0000425 “РЕКА СЪЗЛИЙКА”, С ОБЩА ПЛОЩ 991.77 ХА.

Предмет на опазване:
Типове природни местообитания:

· 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и
Callitricho-Batrachion;

· 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.;
· 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския

до алпийския пояс;
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· 6510 Низинни сенокосни ливади;
· 91E0 * Алувиални гори Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion,

Alnion incanae, Salicion albae);
· 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba.

Бозайници:
· Видра (Lutra lutra);
· Лалугер (Spermophilus citellus);
· Пъстър пор (Vormela peregusna);
· Мишевиден сънливец (Myomimus roachi).

Земноводни и влечуги:
· Жълтокоремна бумка (Bombina variegata, Linnaeus);
· Червенокоремна бумка (Bombina bombina);
· Голям гребенест тритон (Triturus karelinii);
· Пъстър смок (Elaphe sauromates);
· Обикновена блатна костенурка (Emis orbiсularis);
· Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);
· Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni).

Безгръбначни:
· Бръмбар рогач (Lucanus cervus);
· Бисерна мида (Unio crassus);
· Ценагрион (Coenagrion ornatum).

Риби:
· Маришка мряна (Barbus plebejus);
· Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus);
· Балкански щипок (Sabanejewia aurata).

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „РЕКА МАРТИНКА”, BG0000442 С ОБЩА ПЛОЩ 766,65
ХЕКТАРА.

Бозайници:
· Видра (Lutra lutra);
· Пъстър пор (Vormela peregusna).

Земноводни и влечуги:
· Жълтокоремна бумка (Bombina variegata, Linnaeus);
· Червенокоремна бумка (Bombina bombina);
· Голям гребенест тритон (Triturus karelinii);

· Пъстър смок (Elaphe sauromates);
· Обикновена блатна костенурка (Emis orbiсularis);

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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· Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);
· Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni).

Безгръбначни:
· Бръмбар рогач (Lucanus cervus);
· Бисерна мида (Unio crassus);
· Алпийска розалия (Rosalia alpina);
· Буков сечко (Morimus funereus);
· Обикновен сечко (Cerambyx cerdo);
· Ценагрион (Coenagrion ornatum).

Риби:
· Маришка мряна (Barbus plebejus);
· Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus);
· Обикновен щипок (Cobitis taenia);
· Балкански щипок (Sabanejewia aurata).

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „РЕКА ОМУРОВСКА”, BG0000443 С ОБЩА ПЛОЩ 532,31
ХА.

Типове природни местообитания:
· 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion

или Hydrocharition;
· 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и

Callitricho-Batrachion;
· 9170  Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum;
· 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори;
· 91W0 Мизийски букови гори;
· 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba.

Бозайници, без прилепи:
· Европейски вълк (Canis lupus);
· Видра (Lutra lutra);
· Лалугер (Spermophilus citellus);
· Пъстър пор (Vormela peregusna).

Прилепи:
· Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus);
· Остроух нощник (Myotis blythii);
· Трицветен нощник (Myotis emarginatus);
· Голям нощник (Myotis myotis);
· Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros);
· Дългоух нощник (Myotis bechsteinii).
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Земноводни и влечуги:
· Жълтокоремна бумка (Bombina variegata, Linnaeus);
· Червенокоремна бумка (Bombina bombina);
· Голям гребенест тритон (Triturus karelinii);
· Пъстър смок (Elaphe sauromates);
· Обикновена блатна костенурка (Emis orbiсularis);
· Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni);

Безгръбначни:
· Бръмбар рогач (Lucanus cervus);
· Бисерна мида (Unio crassus);
· Ценагрион (Coenagrion ornatum);
· Алпийска розалия (Rosalia alpina);
· Буков сечко (Morimus funereus);
· Обикновен сечко (Cerambyx cerdo).

Риби:
· Маришка мряна (Barbus plebejus);
· Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)
· Обикновен щипок (Cobitis taenia);
· Балкански щипок (Sabanejewia aurata).

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ЧИРПАНСКИ ВЪЗВИШЕНИЯ”, BG0000628 С ОБЩА
ПЛОЩ 12321.417 ХА.

Типове природни местообитания:
· 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик

(Festuco-Brometalia)(*важни местообитания на орхидеи);
· 62А0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества;
· 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове;
· 91АА Източни гори от космат дъб;
· 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори;
· 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа.

Бозайници, без прилепи:
· Лалугер (Spermophilus citellus).

Прилепи:
· Дългоух нощник (Myotis bechsteinii). –

Влечуги:
· Пъстър смок (Elaphe sauromates);

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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· Обикновена блатна костенурка (Emis orbiсularis);
· Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);
· Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni).

Растения:
· Обикновена пърчовка Himantoglossum caprinum.

Характеристиките на зоната са представени по
http://natura2000.moew.government.bg

5. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНОСТТА И СТЕПЕНТА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОУПО СТАРА ЗАГОРА ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА
ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ

През 2002 г. в България стартира процесът по определяне на места, отговарящи на
изискванията, поставени от Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните
местообитания и на дивата фауна и флора и Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите
птици. До края на 2007 г. с решения на Министерски съвет са приети 114 защитени зони
за опазване на дивите птици, покриващи 20,3 % от територията на България и 228
защитени зони за опазване на природните местообитанията, покриващи 29,5 % от
територията на България. Общо в България са приети от Министерски съвет 332
защитените зони от НАТУРА 2000, покриващи общо 34,34 % от територията на страната.

Екологични проблеми по отношение на флората и фауната в зоните, могат да бъдат
в резултат на:

· нарушения на местообитанията на растителните и животинските видове, промени в
екосистемите в района в следствие от засилена урбанизация в района. Последствията
могат да бъдат унищожаване на цели растения или промени в плътността на популациите,
безпокойство на животинските видове, унищожаване на места за гнездене, хранене,
почивка, фрагментация на местообитанията, интродуциране на неместни видове, които са
по-конкурентноспособни от местните такива и могат да ги изместят от техните
екологични ниши;

· промяна на биоразнообразието и замърсяване на крайречните и водните
екосистеми вследствие унищожаването на част от растителността, фрагментиране на
местообитания и хабитатите, унищожаването на места за гнездене, храна и почивка на
животински видове, интродуциране на неместни видове в следствие замърсяване на
водните обекти с отпадъчни води, зауствани от остарелите и амортизирани ПСОВ и
канализационните системи които заустват във водните обекти без необходимото
пречистване;

· дифузно замърсяване на местообитанията и хабитатите, промяна на
биоразнообразието в екосистемите, мигриране на замърсителите по хранителните вериги,
и промяна на биоразнообразието в екосистемите в резултат от интензивното земеделие в
районите и наторяването на земеделските терени с азотни и фосфорни торове, органични
торове и препарати за растителна защита; унищожаване на отделни растения,

http://natura2000.moew.government.bg/
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месторастения и места за гнездене, в резултат на ерозиране в близост на
хидротехническите съоръжения, и вследствие неправилното изсичане и оголване на
терените;

· замърсяване на почвите и растителността, унищожаване на отделни растения или
намаляване на плътността на популациите, засягане на местообитания на застрашени и
редки видове, намаляване на видовото разнообразие, безпокоене и прогонване на животни
и птици, места за гнездене и хабитати на различни видове, и намаляване на
биоразнообразието в резултат от създаването и наличието на нерегламентирани сметища.
При интродуцирането на нови животински видове характерни за сметищата, се създава
опасност за хората и домашните животни от разпространение на болести и зарази в
околните територии;

· преки въздействия от присъствието на строителна техника на площадки за бъдещо
строителство - унищожаване на части или цели растения, нарушаване на растителната
покривка или части от нея от строителната техника, нарушаване на целостта и засипване
на тревната растителност с почва от изкопно-насипните дейности, и при временното
съхраняване на хумусния слой, от строителните и металните отпадъци на терена по време
на строителните дейности на всички видове обекти. Преките въздействия върху фауната
са свързани с нарушаване на хабитатите, безпокойство и прогонване на животинските
видове, унищожаване на местата за гнездене и промяна на биоразнообразието.

· промяна в биоразнообразието на крайречните територии в следствие унищожаване
на част от растителните и животинските популации, места за гнездене и промяна в състава
на екосистемите при наводнения.

Устойчиво управление на биологичното разнообразие и опазване на местообитания
и видове с европейско и национално значение от Националната екологична мрежа и извън
нея ще доведе до подобряване на състоянието на екосистемите, ограничаване и спиране на
загубата на биологично разнообразие.

5.1. Описание и анализ на въздействието на ОУП на община Стара Загора
върху местообитанията на видовете и видовете, предмет на опазване в защитените
зони

  Вероятни въздействия върху типовете природни местообитания и растителни
видове и рискове.
 Преки въздействия:

Унищожаване на местообитания
Пряко унищожаване на местообитания вследствие на строителни работи, свързани с

изкопаване на земна маса, депониране на отпадъци от строителната дейност, увреждания
при създаване и поддържане на инфраструктурата.

Унищожаване  на индивиди
Възможно е унищожаване на части от популации на растителни видове при пряко

въздействие на техни местообитания, включително при строителство и поддържане на
инфраструктурата в границите на естествено разпространение на популациите им, или
фрагментиране на местообитанията на видове.

Прегради за нормално функциониране на местообитанията (фрагментация)
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Възможно е при извършване на строителни работи, изграждане на укрепителни
съоръжения, при ненавременното оползотворяване и извозване на строителни отпадъци,
сериозно нарушаване на водния режим, в следствие на което е възможно да се получат
прегради, а оттам липса на свързаност на отделните части на дадено местообитание. При
определени условия  те могат да предизвикат мащабна фрагментация, с което може да се
влоши тяхното природозащитно състояние.

  Косвени въздействия:
Повишена опасност от пожари
При експлоатация и поддържане на инфраструктурата, съществува опасност от

пожари. Същите са възможни и при движението на по-големи човешки, включително и
туристически потоци, следствие от което се достига до пряко унищожаване на индивиди
на растителни видове и местообитания – обект на опазване в зоната.

Нахлуване на чужди растителни видове в природните местообитания
При строителството и експлоатацията на обекти, при създаването на зелени площи,

при ползване на сгради и съоръжения и при придвижването на големи групи хора, е
възможно внасяне на чужди, инвазивни, плевелни и рудерални растителни видове, които
променят видовата структура на местообитанията и местообитанията на растителните
видове,  влошават природозащитното състояние и могат да бъдат конкуренти на
растителни видове, обект на опазване в зоната, както и на типични за местообитанията
видове. Създават се предпоставки за генетична ерозия на видове с чужди такива, близки в
родствено отношение до тях.

При проведените теренни проучвания през месец юли 2020 г., всички устройствени
зони бяха обходени и подробно изследвани и не попадат в границите на ЗЗ.
Преобладаващо включват съществуващи сгради и постройки и не засягат природни
местообитания и растителни видове, обект на опазване в ЗЗ.

При оценката на въздействието върху природните местообитания и видовете,
предмет на опазване в защитените зони по Натура 2000, в настоящия Доклад, е
използвана матрица (матричен принцип) за оценка степента на въздействие върху
типовете местообитания и местообитания на видове. В следващата таблица са
поместени критериите за оценяване, респективно степента на въздействие, като е
използвана десетобална скала за възприетите степени на критериите за оценяване:

Таблица 5.1: Матрица за оценка степента на въздействие
ОЦЕНКА КРИТЕРИИ СТЕПЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

0 Дейността не оказва въздействие Няма въздействие – 0
1 Дейността има много слабо

въздействие
отрицателно

Слабо въздействие, което може да бъде
избегнато без прилагане на специални мерки
освен спазване на най-добрите практики при
строеж и експлоатация – от 1 до 3

2 Дейността може да предизвика временни
отрицателни въздействия

3 Дейността може да предизвика краткосрочни
отрицателни въздействия

4 Дейността може да предизвика
отрицателни въздействия

вторични
Средно по степен въздействие, което е
необходимо да се отчете в комбинация с
други фактори и да се препоръчат мерки за

5 Дейността може да предизвика кумулативни
отрицателни въздействия
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6 Дейността може да предизвика синергични
въздействия

намаляване или премахване – от 4 до 6

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

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

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

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

10 Дейността предизвиква значително и
постоянно/необратимо отрицателно
въздействие. Въздействието не може да бъде
премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни
мерки.

Значително въздействие, което не може да
бъде премахнато чрез прилагане на
смекчаващи и компенсаторни мерки - 10

5.1.1. Анализ на въздействието на ОУП на община Стара Загора върху видове
и местообитания, предмет на опазване в защитена зона  BG0000425, “Река
Съзлийка”:

Защитена зона „Река Съзлийка”, BG0000425 е обявена по Директива 92/43/ЕИО за
опазване на природните местообитания. Изработката на нов ОУП на общ. Стара Загора,
посредством предвидените за реализация инвестиционни предложения, би могло да има
известно негативно въздействие върху биоразнообразието в защитената зона и извън нея.
За целите на настоящия ДОСВ, с помощта на специфичната информация, постъпила в
сайта http://natura2000.moew.government.bg, след последното картиране на
местообитанията в ЗЗ „Река Съзлийка“ и приложеният картен материал, показващ
разпределението и местоположението на предвижданите устройствени зони на
територията на община Стара Загора, е направен кратък анализ на въздействието на
ОУПО Стара Загора върху типовете местообитания, предмет на опазване в защитената
зона. При изготвянето на анализа са ползвани не само данните от картирането на
местообитанията, но и от собствени полеви проучвания и наблюдения на екипа,
разработил настоящият доклад.

Установено е, че при последното картиране са локализирани общо 6 типа
природни местообитания (3260, 3270, 6430, 6510, 91Е0, 92А0), предмет на опазване в
обхвата на защитена зона "Река Съзлийка" /BG0000425/, определена по Директива
92/43/ЕИО, за опазване на природните местообитания:

· 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion
fluitantis и Callitricho-Batrachion

Това са водни течения от равнинните до планините с прикрепена подводна
растителност най-често от съюзите Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion,  в

http://natura2000.moew.government.bg/
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местата, където не се наблюдава значително влошаване на качеството на водата от
промишлено или теригенно замърсяване.

Растения: Ranunculus trichophyllus, R. peltatus, R. penicillatus ssp. penicillatus, R.
penicillatus ssp. pseudofluitans, R. aquatilis, Zannichellia palustris, Potamogeton pectinatus, P.
crispus, P. perfoliatus, P. alpinum, Sparganium erectum, S. angustifolium, Sagittaria sagittifolia,
Myriophyllum spp., Callitriche spp., Berula erecta, Butomus umbellatus, Groenlandia densa,
Fontinalis antipyretica, Batrachospermum spp., Lemanea spp., Hildenbrandia rivularis, Thorea
ramosissima, Chantransia spp.

Съобразно данните от последното картиране, е установено че природно
местообитание 3260 е представено в BG0000425 “Река Съзлийка” с обща площ от 167,85
хa. Това се равнява на 16.9 % от площта на зоната (991.77 ха). Основните негативни
влияния върху местообитанието са: битовото и промишлено замърсяване;
морфологичните и хидрологични промени; обезлесяване на бреговете и горите в
съседство; интензивното земеделие и прекомерно ползване на крайречните земи;
пресушаване на крайречните влажни зони и блата; вкопаването на реката и ерозията на
бреговете.

Бъдещите дейности за опазване на местообитанието следва да са насочени към:
пълна забрана за изграждане на ВЕЦ и недопускане на нови негативни промени в
хидрологията и морфологията на реката; ограничаване на битовото и промишленото
замърсяване, чрез изграждане на ефективни пречиствателни станции и прилагане на
биологични методи за пречистване на отпадъчните води от населените места;
ограничаване на корекциите на течението, пресушаването на крайречни влажни зони,
изсичането на крайречната растителност, брегоукрепването с насипи от строителни
материали и земна маса и ограничаване на залесяването с нетипични интродуцирани
видове като хибридна топола. Подобряване контрола върху използваните торове и
препарати за растителна защита и въвеждане на екологични технологии в земеделието.
Възстановяване на естествената крайречната растителност, чрез залесителни мероприятия
с бяла топола,  бяла върба,  черна елша,  бряст,  липа,  което ще укрепи бреговете и ще
създаде буферна зона между бреговете и селскостопанските площи. Почистване на
нерагламентирани сметища.
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Разпространение на природно местообитание 3260 Равнинни или планински реки с
растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от
местообитанието попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.
Представляват кални речни брегове в низините с едногодишни пионерни

нитрофилни, включително рудерални съобщества от съюзите Bidention p.p. и Chenopodion
rubri. През пролетта и в началото на лятото местата изглеждат като кални брегове без
расти-телност; тя се развива по-късно през лятото. Ако условията не са благоприятни –
например продължително заливане, тази растителност може да се развие ограничено или
въобще да не се появи. Най-често това представляват гъсти обраствания на Bidens spp.,
Xanthium italicum и др. неофити по бреговете на големи реки.Растения:Chenopodium
rubrum, Ch. glaucum, Bidens frondosa, B. tripartita, B. cernua, Myosoton aquaticum, Xanthium
italicum, Persicaria lapathifolia, P. hydropiper, P. mite, Potentilla supina, Echinochloa crus-galli,
Catabrosa aquatica, Ranunculus sceleratus, Rumex palustris, R. maritimus, Veronica anagalis-
aquatica. Срещат се по долните течения на всички големи реки в България, които са с
тинести (кални) брегове – Дунав, Марица, Искър, Тунджа и др.

В резултат на последното картиране е установено, че местообитание 3270 е
представено в границите на защитена зона BG0000425 “Река Съзлийка” с площ от 0.49 ха.
Това се равнява на 0.049 % от площта на зоната (991.77 ха). Основните негативни влияния
върху местообитанието са: битовото и промишлено замърсяване и високите нива на
замърсеност и повишена еутрофикация; морфологичните и хидрологични промени;
обезлесяване на бреговете и горите в съседство; интензивното земеделие и прекомерно
ползване на крайречните земи; пресушаване на крайречните влажни зони и блата;
вкопаването на реката и ерозията на бреговете; добивът на инертни материали от коритото
и бреговете; замърсяване с битови и строителни отпадъци на бреговете.

Бъдещите дейности за опазване на местообитанието следва да са насочени към:
пълна забрана за изграждане на ВЕЦ, добив на инертни материали и недопускане на нови
негативни промени в хидрологията и морфологията на реката; ограничаване на битовото и
промишленото замърсяване, чрез изграждане на ефективни пречиствателни станции и
прилагане на биологични методи за пречистване на отпадъчните води от населените
места; ограничаване на корекциите на течението, пресушаването на крайречни влажни
зони, изсичането на крайречната растителност, брегоукрепването с насипи от строителни
материали и земна маса и ограничаване на залесяването с нетипични интродуцирани



82

видове като хибридна топола. Подобряване контрола върху използваните торове и
препарати за растителна защита и въвеждане на екологични технологии в земеделието.
Възстановяване на естествената крайречната растителност, чрез залесителни мероприятия
с бяла топола,  бяла върба,  черна елша,  бряст,  липа,  което ще укрепи бреговете и ще
създаде буферна зона между бреговете и селскостопанските площи. Почистване на
нерагламентирани сметища.

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от
местообитанието попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в
планинския до алпийския пояс.

Съобщества на еутрофни високи треви от 3 подтипа:
- 37.13 – заливаеми пляни и ливади в крайречните гори, обрасли с високи

треви (Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris);
- 37.71 – влажни и нитрофилни високотревни съобщества край водните

течения и по границите на горите, принадлежащи на разредите Gleshometalia hederaceae и
Convolvuletalia sepium;

- 37.8 – хигрофилни съобщества о твисоки многогодишни  треви в
планинския и алпийския пояс от клас Betulo-Adenostyletea.

Съобразно данните от последното картиране, природно местообитание 6430 е
представен в ЗЗ Река Съзлийка с обща площ от 98,78  хa.  Това се равнява на 9,96  %  от
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общата площ на ЗЗ (991,77 ha). Местообитание 6430 в ЗЗ “Река Съзлийка” е добре
представено като в значителна степен неговото естествено разпространение е около
самата река е стеснено, а видовият състав е повлиян от продължително ползване. От друга
страна, съществуващите канали и ями от ползване на инертни материали позволяват
запазване на видовете. Местообитанието има условия да запази своите основни
характеристики при относително постоянна площ. Възможни решения за подобряване на
състоянието – регулиране на пашата (периодично насочване към определени райони и
запазване на други в рамките на поне 2 пасищни сезона). Контрол върху изхвърляне на
битови отпадъци, разораване и опожаряване. Разширяване на зоната в района на
високотревията с добър потенциал.

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от
местообитанието попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· 6510 Низинни сенокосни ливади.
Мезофилни сенокосни ливади от клас Molinio-Arhenatheratea. Развиват се върху

богати почви – най-често върху алувиално-ливадни и смолници в низините на реките,
влажните долове и котловинните полета.

Растения: Poa sylvicola, Agrostis stolonifera, Festuca pratensis, F. arudinacea,
Deschampsia caespitosa и др.

Съобразно данните от проведеното картиране, природно местообитание 6510 е
представен в ЗЗ Река Съзлийка с обща площ от 43,98  хa.  Това се равнява на 4,43  %  от
общата площ на ЗЗ (991,77 ha). Местообитание 6510 в ЗЗ Река Съзлийка е добре
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представено като в значителна степен неговото естествено разпространение е около
самата река е стеснено а видовия състав е повлиян от продължително ползване. От друга
страна съществуващите канали и ями от ползване на инертни материали позволяват
запазване на видовете. Местообитанието има условия да се запази своите основни
характеристики при относително постоянна площ. Възможни решения за подобряване на
състоянието – регулиране на пашата (периодично насочване към определени райони и
запазване на други в рамките на поне 2 пасищни сезона). Контрол върху изхвърляне на
битови отпадъци, разораване и опожаряване. Разширяване на зоната в района на
високотревията с добър потенциал.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· 91E0 * Алувиални гори Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion,
Alnion incanae, Salicion albae).

Това са крайречни гори върху богати алувиални почви. Представени са от 2
подтипа:

- Монодоминантни гори на Alnus glutinosa с единично участие на Fraxinus oxycarpa
(съюз Alno-Pandion) в долните течения на реките от Черноморско-Средиземноморския
басейн. Почвите са богати, много влажни до преовлажнени, дълбоки, с признаци на
оглеяване и намалена проветривост. Понякога съобществата на черната елша са с
прекъснато, ивичесто разположение покрай реките, поради което имат характер на
“галерии”.
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  -  Силно фрагментирани на малки участъци – крайречни, заливни гори или галерии,
доминирани основно от Salix alba, Populus alba и Populus nigra и по-малко от Salix fragilis,
които принадлежат към съюза Salicion albae.

Растения: Alnus glutinosa, Fraxinus oxycarpa, Cornus sanguinea, Sambucus nigra,
Rubus hirtus, Frangula alnus, Hedera helix, Periploca graeca, Carex remota, C. sylvatica,
Symphytum officinale, Parietaria officinalis, Sparganium ramosum, Iris pseudacorus, Equisetum
maximum, Leucojum aestivum. Salix alba, S. fragilis, S. triandra, S. purpurea, Populus nigra, P.
alba, Ulmus laevis, U. minor, Quercus robur, Morus alba, Аmorpha fruticosa, Clematis vitalba,
Humulus lupulus, Vitis sylvestris, Calystegia sepium, Solanum dulcamara, Rubus caesius var.
aquaticus, Erigeron annuus, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Althaea officinalis,
Euphorbia lucida, Stachys palustris, Symphytum officinale, Glycyrrhiza echinata, Cirsium
arvense, Iris pseudacorus, Phragmites australis, Typha latifolia, Leucojum aestivum.

Съобразно данните от проведеното картиране, природно местообитание 91E0*
представен в ЗЗ Река Съзлийка с обща площ от 8,65  ха.  Верифицирани са 8,65  ха или
100% от крайната площ на местообитанието. Това се равнява на 0,9 % от общата площ на
ЗЗ (991,77 ha).

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от
местообитанието попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba
Крайречни горски съобщества в средиземноморския басейн, доминирани от Salix

alba, Salix fragilis, Populus alba, Populus nigra. В дървостоя единично участие имат
Quercus robur, Alnus glutinosa, Ulmus minor, а в храстовия етаж – Cornus sanguinea,
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Viburnum opulus, Frangula alnus. Разпространени са на преовлажнени места край реките в
низините и долните части на планинските склонове.  Почвите са торфено блатни или
алувиални.

Подтипове:
• 44.6155 – Рило-Родопско-Средиземноморски гори от тополи;
• 44.6611 – Западно понтийски галерии от бяла топола;
• 44.6612 – Западно понтийски галерии от бяла и черна топола.
Растения: Salix alba, Salix fragilis, Populus alba, Populus nigra, Quercus robur, Alnus

glutinosa, Ulmus minor, Cornus sanguinea, Viburnum opulus, Frangula alnus, Clematis
viticella, Calystegia sepium.

Съобразно данните от проведеното картиране, природно местообитание 91E0*
представен в ЗЗ Река Съзлийка с обща площ от 11,55 ха ха. Верифицирани са 11,55 ха ха
или 100% от крайната площ на местообитанието. Това се равнява на около 1,2 % от
общата площ на ЗЗ (991,77 ha).

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от
местообитанието попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

Предмет на опазване в ЗЗ „Река Съзлийка” BG0000425 са следните 4 вида
бозайници:

· Видра (Lutra lutra) –  това е вид хищен бозайник от семейство Порови
(Mustelidae). У нас се среща покрай големите язовири, вътрешните реки и река Дунав.
Населява различни, богати на риба водоеми – реки, езера, язовири, блата и горски реки,
като най-често се среща в малки реки със стръмни и подкопани брегове. Природозащитен

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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статус: в България: уязвим VU [A4c, d, e + D1], ЗБР-II, III; международен: IUCN-NT;
БеК-II; CITES-I; ДХ-II, IV. До 30-те години на XX в. Се среща почти навсякъде; численост
4–5000 индивида [Дренски, 1926], но през 50-те намалява застрашително [Атанасов, 1954].
През периода 1970–1990 г. Увеличава числеността си на 800–1400 индивида [Spiridonov,
Spassov, 1989]. Среща се в равнините, по морското крайбрежие и в планините.

Местообитания. Естествени речни течения и затворени водоеми с дължина поне
15–20 km: със старици и изобилна крайбрежна растителност – лонгози, елшаци и тръстики
(ниски брегове), разнообразна рибна фауна и минимум маса от 40 kg/hа, изобилие от раци,
жаби, гръбначни, мекотели.

Заплахи за вида. Диги и корекции на реки, замърсяване на водите, намаляване на
рибата, пресушаване на блата, изсичане на дървесна и храстова крайбрежна растителност.
Водно строителство, баластриери, бракониерство (53% от загубите, главно край
микроязовири и рибарници) [Georgiev, 2006]. Инциденти с МПС, улавяне в рибарски
мрежи, жертва на скитащи кучета, безпокойство, летно-есенни пресъхвания на реки.

На базата на получените на терен данни при последното картиране на зоната, с
брой позитивни трансекти (>75%) и проведените изчисления се получават общо 90,44 км
брегове пригодни за видрата с различна степен на пригодност с общо 7-15 възрастни
женски видри и 1-3 мъжки, общият изчислен брой индивиди от всички възрастови групи е
9-27 в различен момент от развитието и състоянието на популацията (раждане на малки,
миграция на възрастните мъжки и полувъзрастните и т.н.). Тъй като реката е малка (< 150
м) горните стойности се разделят на 2. Общата площ на потенциалните нефрагментирани
местообитания е 798,49135 ха.
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От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално
местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Лалугер. Лалугерът (Spermophilus citellus),  наричан още суяк,  е вид дребен
гризач от семейство Катерицови (Sciuridae). За разлика от родствената катерица,
лалугерът води наземен начин на живот. Лалугерите предпочитат открити местности с
ниска тревна растителност, често в близост до обработваеми земи и населени места.

При последното полево изследване (картиране) на целевия вид са картирани 4
потенциални местообитания. В 1 от тях е установено находище (лалугерова колония).
Установено е присъствието му чрез дупки и директно наблюдение в близост до с.
Тополяне. Общо са извършени 4 стометрови трансекта в местообитанието, в което е
регистриран вида. Относителното популационно обилие 2,25 лалугерови дупки/100
метрови трансекта (SD = 1,7). Директно са наблюдавани четири индивида. Общата площ
на регистрираните находища на Европейския лалугер в оптимални местообитания е 116,2
ха и субоптимални местообитания е 315,1 ха. Изчислената площ предоставя достатъчен
ресурс за съществуването на стабилни популации на Европейски лалугер.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
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От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално
местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Пъстър пор. Пъстрият пор, известен още като европейски пъстър пор и
сарматски пор (Vormela peregusna), е рядък дребен хищник, който се среща в Югоизточна
Европа и Азия,  включително и на територията на България,  като ареалът му бързо се
смалява. Живее на открит и сух терен. По принцип обитава степи, полупустини и пустини.
Обикновено живее на укрепени и равни пясъчни райони.

Целевия вид не е регистриран по време на картирането в зона BG0000425.
Пъстрият пор е рядък вид със скрит начин на живот, поради което регистрирането на
присъствието му е трудно. Това е една от основните причини видът да е слабо проучен у
нас. Въз основа на горепосоченото приемаме, че липсата на данни за разпространението
му в зоната не бива да се разглеждат като окончателни.

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално
местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8F
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От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Мишевиден сънливец (Myomimus roachi). Това е дребен бозайник, който се
среща в Югоизточна България и Средиземноморското крайбрежие на Мала Азия. Обитава
открити места, необработваеми площи или окрайнини на овесени, пшенични и царевични
ниви, бадемови градини, запустели лозя, избягва горите. Копае дупки на дълбочина около
10–20 cм; ходовете имат няколко изхода. В дъното се намира гнездова камера с гнездо,
изградено от сухи треви. Активен е предимно през нощта. Зимата прекарва в сън, в дупки
под земята, от втората половина на ноември до първата половина на април. Ражда по едно
поколение на година. Видът е добре приспособен към агрокултурните ландшафти. У нас
се среща в райони с преобладаващо традиционно земеделие, чиято интензивност в
последните години е намалена. В този смисъл той не е пряко заплашен от тенденциите в
селското стопанство, но огромните инфраструктурни съоръжения, откритите рудници,
гъстата шосейна мрежа в района Стара Загора –  Раднево –  Марица Изток несъмнено са
унищожили част от местообитанията на вида. Включен е в Червената книга на България
(1985), категория – "рядък"; ЗБР - Приложение 2 и 3; Бернска конвенция - Приложение II
и III; Директива 92/43/ЕЕС  - Приложение 4; Червен списък на IUCN, категория –
"Уязвим".

Целевият вид не е установен в границите на зоната при последното картиране, няма
и литературни данни за неговото намиране в зоната. Най-близките находища на вида се
намира южно от зоната (на около 4-10 км.) край с. Свирково, с. Помищник и с. Овчарово,
от където е установен в погадки на забулена сова.
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От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално
местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

Предмет на опазване в ЗЗ „Река Съзлийка” BG0000425 са следните 7 вида
земноводни и влечуги:

· Жълтокоремна бумка (Bombina variegata,  Linnaeus)  –  това е вид водна
жаба. Жълтокоремната бумка се среща в континенталната част на Западна и Централна
Европа от Пиренеите до Южна Полша и Карпатите. В България се среща в цялата страна.
Освен в канавки с вода тя се среща в малки блата и локви, в полупресъхнали потоци и
рекички, рядко в по-големи водоеми. Живее както в равнините така и в планините, където
е установена и на 1900 м надморска височина. Жълтокоремната бумка е активна през
светлите часове на денонощието. Значителен дял от храната ѝ са водни организми, най-
вече насекоми.  Жълтокоремната бумка е силно привързана към водата.  Рядко се
отдалечава на повече от 30-40 см от водата, освен в дъждовни нощи.

Видът е посочен в Специфичната информация получена в резултат на проект:
"Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове -  фаза I"  към видовете земноводни,  предмет на опазване в ЗЗ „Река Съзлийка”
BG0000425. След направената справка се оказа, че няма прикачена документация за
проведено картиране на вида. Това вероятно означава, че видът не присъства в зоната.
Въпреки това, от посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху този вид. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0;

· Червенокоремна бумка (Bombina bombina). Червенокоремната бумка се
среща в низинните и равнините части на страната както и в някои нискохълмисти райони
на Дунавската равнина, Тракийската низина, Черноморското крайбрежие. Обитава блата,
езера, язовири, бавнотечащи участъци на реки, крайречни водоеми, канали, оризища,
корита на чешми, локви и др. Среща се от морското равнище до около 450 м надм. в. (на
Деветашкото плато).

По време на полевите изследвания при последното картиране на защитената зона,
видът не е установен.  Площта на ЗЗ „Река Съзлийка“  е 1018,40  ha,  от която общата
пригодна площ според потенциалното местообитание на вида е 848,87 ha.
Разпределението на площта на съответните категории на пригодност е както следва:

1) Отсъствие (клас 0): 169,53 ha (16,65% от цялата територия на зоната);

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8


92

2) Слабо пригодни (клас 1): 255,22 ha (25,06%);
3) Пригодни (клас 2): 443,90 ha (43,59%);
4) Оптимални(клас 3): 149,76 ha (14,71%).

Карта на местообитанията по предварителен модел на вида
Червенокоремна бумка Bombina bombina

 От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)  –  това е земноводно със
стройно, източено тяло, което завършва с дълга, странично сплесната опашка. По време на
размножителния период, който е през април – май, мъжкият голям гребенест тритон носи
на гърба си надлъжен назъбен гребен, откъдето е и името на вида. Големият гребенест
тритон е хищник. Той се храни с водни насекоми и техните ларви,  с охлюви,  червеи,
попови лъжички и др. дребни животни. Среща се в блата, езера и бавно течащи реки,
които периодично напуска през лятото. Напролет женският тритон снася яйца, които
прикрепва към подводни растения.

По време на полевите изследвания при последното картиране на защитената зона,
видът не е установен.  Площта на ЗЗ „Река Съзлийка“  е 1018,40  ha,  от която общата
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пригодна площ за вида според предварителния дедуктивен модел е 272,73 ha.
Разпределението на площта на съответните категории на пригодност е както следва:

1) Непригодни територии (клас 0): 745,67 ha (73,22% от цялата територия на
зоната);

2) Местообитания с ниска значимост (клас 1): 36,35 ha (3,57%);
3) Местообитания със средна значимост (клас 2): 18,59 ha (1,83%);
4) Местообитания с висока значимост (клас 3): 217,80 ha (21,39%).

Карта на местообитанията по предварителен модел на вида Голям гребенест тритон
Triturus karelinii

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално
местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Пъстър смок (Elaphe sauromates) - пъстрият смок се среща в равнинни,
хълмисти и нископланински райони.  Обитава както открити терени,  така и гори и
храсталаци. Среща се от морското равнище до около 750 м надм. в.

По време на полевите изследвания при последното картиране на защитената зона,
както и в последните 6 години, видът не е установен на територията на зоната. Площта на
ЗЗ „Река Съзлийка“ е 1018,40 ha, от която общата пригодна площ според потенциалното
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местообитание на вида е 993,49 ha. Разпределението на площта на съответните категории
на пригодност е както следва:

1) Отсъствие (клас 0): 24,91 ha (2,45% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 204,64 ha (20,09%);
3) Пригодни (клас 2): 365,67 ha (35,91%);
4) Оптимални(клас 3): 423,18 ha (41,55%).

Карта на местообитанията по предварителен модел на вида
Пъстър смок Elaphe sauromates

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално
местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Обикновена блатна костенурка (Emis orbiсularis). Този вид костенурки
представляват постоянни обитатели на водните басейни, като на 15-20 минути излизат над
водата,  за да си поемат въздух.  По време на размножителния период излизат на сушата
сред тръстиките и папура, където снасят и заравят яйцата си.

При последното картиране на защитената зона целевия вид е регистриран с точни
географски координати, посредством пряко наблюдение на индивиди (възрастни,
неполово зрели, яйца, останки от намерени мъртви екземпляри). В рамките на полевите
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проучвания в зоната са установени 15 екземпляра, от които 7 мъжки, 2 женски и 0
неполово зрели. Площта на ЗЗ „Река Съзлийка“ е 1018,40 ha, от която общата пригодна
площ за вида според предварителния дедуктивен модел е 552,36 ha. Разпределението на
площта на съответните категории на пригодност е както следва:

1) Непригодни територии (клас 0): 466,04 ha (45,76% от цялата територия на
зоната);

2) Местообитания с ниска значимост (клас 1): 0,00 ha (0,00%);
3) Местообитания със средна значимост (клас 2): 0,00 ha (0,00%);
4) Местообитания с висока значимост (клас 3): 552,36 ha (54,24%).

Карта на местообитанията по предварителен модел на вида
Обикновена блатна костенурка Emis orbiсularis

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално
местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) е вид сухоземна костенурка,
срещаща се у нас. Видът е бил широко разпространен в миналото, но днес е застрашен от
изчезване не само у нас, но и в световен мащаб. Видът е приоритетен за опазване съгласно
редица международни природозащитни документи. В момента най-високата му плътност
е установена в Южна България – Източни Родопи, Сакар планина, Странджа, южните
части на долината на р. Струма и др. В останалите части на страната, поради
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съществуващите заплахи, популациите му са силно разпокъсани.. Хранят се предимно с
растителна храна и са активни през светлата част на денонощието.

При последното картиране в рамките на полевите проучвания в зоната не е
установен нито един екземпляр. Площта на ЗЗ „Река Съзлийка“ е 1018,40 ha, от която
общата пригодна площ за вида според предварителния дедуктивен модел е 460,95 ha.
Разпределението на площта на съответните категории на пригодност е както следва:

1) Непригодни територии (клас 0): 557,45 ha (54,74% от цялата територия на
зоната);

2) Местообитания с ниска значимост (клас 1): 243,62 ha (23,92%);
3) Местообитания със средна значимост (клас 2): 38,53 ha (3,78%);
4) Местообитания с висока значимост (клас 3): 178,80 ha (17,56%).

Карта на местообитанията по предварителен модел на вида Шипобедрена
костенурка Testudo graeca

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално
местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)  е вид влечуго,  един от
четирите европейски представителя на семейството на Сухоземните костенурки
(Testudinidae). Шипоопашатата костенурка достига до 3-4 кг тегло (източния подвид е по-

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
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едър) и 28 см дължина. Много подобна е сродната ѝ шипобедрена костенурка (Testudo
graeca), която също се среща на територията на България. В България се среща подвидът
Източна шипоопашата костенурка (T. H. Boettgeri). Тя е разпространена в цялата страна в
областите с надморска височина до 1400 м, с изключение на Добруджа, планинските
местности в Западна България и равнинните райони с интензивно
земеделие.Шипоопашатата костенурка предпочита редки гори, за разлика от
шипобедрената костенурка, която е типична за тревистите ландшафти. Шипоопашатата
костенурка е защитена от Приложение II на Бернската конвенция и от Приложения II и III
на Закона за биологичното разнообразие. Основните причини за застрашеността на
шипоопашатата костенурка са интензивното земеделие, намаляването на горите и
улавянето ѝ от хората. Костенурките се ловят за храна или заради поверието, че кръвта им
помага за лечението на рак, левкемия и други тежки болести. Научните факти
свидетелстват, че консумацията на кръв няма лечебен ефект, но в някои случаи може да
причини други заболявания.

При последното картиране в рамките на полевите проучвания в зоната не е
установен нито един екземпляр. Площта на ЗЗ „Река Съзлийка“ е 1018,40 ha, от която
общата пригодна площ за вида според предварителен дедуктивния модел е 460,95 ha.
Разпределението на площта на съответните категории на пригодност е както следва:
1) Непригодни територии (клас 0): 557,45 ha (54,74% от цялата територия на зоната);
2) Местообитания с ниска значимост (клас 1): 243.62 ha (23.92%);
3) Местообитания със средна значимост (клас 2): 38,53ha (3,78%);
4) Местообитания с висока значимост (клас 3): 178,80ha (17,56%).

Карта на местообитанията по предварителен модел на вида Шипоопашата
костенурка Testudo hermanni

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%28%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално
местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

Предмет на опазване в ЗЗ „Река Съзлийка” BG0000425 са следните 3 вида
безгръбначни:

· Бръмбар рогач (Lucanus cervus)  – това е вид бръмбар от сем.  Листороги
(Scarabaeidae). Среща се предимно в Централна и Източна Европа, Западна Азия. Обитава
предимно влажни места, до половин метър под земята с гниещи корени и дънери. Среща
се и в загниващи дървени постройки. Женската снася яйцата си в гниеща дървесина, с
която се хранят излюпилите се по-късно мръсно-бели ларви. Развитието им продължава от
4 до 6 години, след което ларвата какавидира и през лятото се излюпва възрастното
насекомо. Популациите на тези бръмбари силно са намалели. Основни фактори за това са
сравнително бавното му развитие и значителното ограничаване на жизнената му среда.
Масовото отсичане и събиране на изгнилите дървета, в които се хранят ларвите,
комбинирано с факта, че по-голямата част от живота си бръмбарът прекарва в ларвен
стадий са пагубни за вида. Поради тези причини бръмбарът рогач е защитен от множество
закони. Видът е под закрилата на Закона за биоразнообразието с приоритетно съхранение
на неговото местообитание. На европейско равнище е защитен от Бернската Конвенция за
опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания, както и от
законодателството на Европейския съюз.

До края на 2012 г. не са установени геореферирани находища. Общата площ на
подходящите местообитания е 11.82 ha по данни от крайната карта на вида за зоната.

Карта на общите местообитания на вида Бръмбар рогач Lucanus cervus
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От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално
местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Бисерна мида (Unio crassus) - това е вид сладководна мида, двучерупчесто
мекотело, срещаща се в повечето европейски реки. В региона около Черно море се среща
много рядко. От началото на ХХ век, се наблюдава намаляване на популациите на вида,
най-вече поради замърсяване и влошаване на качествата на сладководните басейни. Един
от най-застрашените местни сладководни миди, включен в Приложение 2 и 4 на
Директива 92/43/ЕЕС. Основен неприятел на вида в природата е бил видрата, но
впоследствие, бисерната мида е станала предпочитана храна на инвазивни видове като
ондатра (Ondathra zibethicus), миеща мечка (Procyon lotor) и американската норка
(Neovison vison). За периода 2011-2012 г. няма установени геореферирани находища при
картирането на зоната. В изследваните 3 трансекта от по 100 м2 не са установени никакви
екземпляри от целевия вид. Средната стойност на обилието на вида в зоната е 0,0 екз./м2

(Ab = 0,0). Въпреки че видът не е установен при теренните изследвания, в зоната има
наличие на доста голяма площ от потенциални местообитания (166,33 ha).

Карта на местообитанията по предварителен модел на вида
Бисерна мида (Unio crassus)

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално
местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
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въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Ценагрион (Coenagrion ornatum) - това е вид водно конче от семейство
Coenagrionidae. Обитава  крайбрежните растителни участъци на по-големи реки или
вточната и отточна част на стоящите водоеми. Новоизлюпени екземпляри са откривани
непосредствено до водата, накацали по растителността в изцяло осветени участъци. В тези
места са наблюдавани и големи струпвания от възрастни (предимно мъжки) индивиди. До
края на 2012 г. при последното картиране на зоната, са установени 4 геореферирани
находища. Находищата са локализирани в рамките на оптималното местообитание за вида
в зоната. Изчислението е направено на основата на брой уловени или наблюдавани
екземпляри за един час обследване на трансект от брега на водоем по алгоритъм съгласно
методиката. Общата стайност на обилието в зоната е средна аритметична след
калкулацията на стойностите по трансекти. Установени са 6 екземпляра от 2
трансекта/подтрансекта (в смисъла на методиката) с обща дължина 86,3 км.

Карта на местообитанията по предварителен модел на вида
Ценагрион (Coenagrion ornatum)

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално
местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

Предмет на опазване в ЗЗ „Река Съзлийка” BG0000425 са следните 3 вида риби:

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=bg&prev=/search%3Fq%3Dcoenagrion%2Bornatum%26hl%3Dbg%26biw%3D1043%26bih%3D676%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Coenagrionidae&usg=ALkJrhgf9X_kkuI-zuqab-njF8qoNEwRQw
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· Маришка мряна (Barbus plebejus)  –  това е вид шаранова риба,
разпространена в долното и средното течение на реките Тунджа, Марица, Места, Струма и
притоците им. Характерни местообитания на вида са участъци с по-бързо течение и чисти
каменисто-песъчливи дъна, където търси храната си и се размножава. Изключително
добър плувец, маришката мряна без усилие преодолява съпротивлението на водата и
търси ракообразни и мекотели в течението. Тя е пасажна риба и се храни предимно
нощем. Класическите местообитания на мряната са местата от реките, където има
надвесени над водата дървета, прагове на реките, дълбоки вирове с течение. Разчита на
укритията на подмолите, където бяга ако е подплашена. Видът е балкански ендемит.

Видът е посочен в Специфичната информация получена в резултат на проект:
"Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I" към видовете риби, предмет на опазване в ЗЗ „Река Съзлийка” BG0000425.
След направената справка се оказа, че прикачената документация е за проведено
картиране за вида приморска мряна (Barbus bergi), който не присъства в зоната, а не за
маришка мряна  (Barbus plebejus). В прикаченият доклад от картирането е посочено, че в
зоната присъства друг вид маришка мряна – Barbus cyclolepis, за който също няма
прикачена информация. Това вероятно означава, че видът Barbus plebejus не присъства в
зоната. Въпреки това, от посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че
предвидените „Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите
на общината. Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е
отрицателно въздействие върху този вид. Оценка на въздействието по десетобалната скала
– 0;

· Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)  -  това e  дребна (6–8  см),
шараноподобна красиво оцветена речна рибка. Среща се в долните и средни течения на
повечето реки в България. Хайвера си поставя чрез специално яйцеполагало в мантията на
живи речни миди, хвърля 400 до 600 хайверени зърна. Мъжките са значително по ярко
оцветени в розово и червено от долната страна и синьо, виолетово и маслено залено от
горната,отстрани има ярка зелена ивица и едно по тъмно, понякога виолетово оцветено
петно от всяка страна в предната част на тялото.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B8
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Карта на разпространение на вида Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от
местообитанието на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара
Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Балкански щипок (Sabanejewia aurata) – обитава средните и горните
течения на постоянни реки с пясъчно-чакълесто дъно и бързо течение. Щипокът е малка,
дънна, сладководна риба от Разред Шараноподобни (Cypriniformes). Балканският щипок
се различава от другите щипоци по по-ниското и източено тяло, както и по наличието на
повече и по-малки петна по страните на тялото. В миналото е установен в горните и
средните течения на повечето дунавски притоци, както и в много от притоците на р.
Марица. Отрицателно действащи фактори - загуба на местообитанията, в резултат на
хидротехнически дейности, замърсяване на водите, както и на голите сечи в планинските
райони, водещи до увеличаване на поройността и затлачване на реките.
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Карта на разпространение на вида Балкански щипок (Sabanejewia aurata)

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от
местообитанието на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара
Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

5.1.2. Анализ на въздействието на ОУП на община Стара Загора върху видове
и местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000442, “Река
Мартинка”.

Вероятни въздействия върху типовете природни местообитания и растителни
видове и рискове.
 Преки въздействия:

Унищожаване на местообитания
Пряко унищожаване на местообитания вследствие на строителни работи, свързани с

изкопаване на земна маса, депониране на отпадъци от строителната дейност, увреждания
при създаване и поддържане на инфраструктурата.

Унищожаване  на индивиди
Възможно е унищожаване на части от популации на растителни видове при пряко

въздействие на техни местообитания, включително при строителство и поддържане на
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инфраструктурата в границите на естествено разпространение на популациите им, или
фрагментиране на местообитанията на видове.

Прегради за нормално функциониране на местообитанията (фрагментация)
Възможно е, при извършване на строителните работи, изграждането на укрепителни
съоръжения, при ненавременното оползотворяване и извозване на строителни отпадъци,
сериозно нарушаване на водния режим с които е възможно да се получат прегради. При
определени условия  те могат да предизвикат фрагментация на местообитания, с което
може да се влоши тяхното природозащитно състояние.

  Косвени въздействия:
Повишена опасност от пожари
При експлоатация и поддържане на инфраструктурата, съществува опасност от

пожари. Същите са възможни и при движението на по-големи човешки, включително и
туристически потоци, следствие от което се достига до пряко унищожаване на индивиди
на растителни видове и местообитания – обект на опазване в зоната.

Нахлуване на чужди растителни видове в природните местообитания
При строителството и експлоатацията на обекти, при създаването на зелени площи,

при ползване на сгради и съоръжения и при придвижването на големи групи хора, е
възможно внасяне на чужди, инвазивни, плевелни и рудерални растителни видове, които
променят видовата структура на местообитанията и местообитанията на растителните
видове,  влошават природозащитното състояние и могат да бъдат конкуренти на
растителни видове, обект на опазване в зоната, както и на типични за местообитанията
видове. Създават се предпоставки за генетична ерозия на видове с чужди такива, близки в
родствено отношение до тях.

Защитена зона „Река Мартинка”, BG0000442 е обявена по Директива 92/43/ЕЕС за
опазване на природните местообитания. Изработката на нов ОУП на общ. Стара Загора,
посредством предвидените за реализация инвестиционни предложения, би могло да има
известно негативно въздействие върху биоразнообразието в защитената зона и извън нея.
За целите на настоящия ДОСВ, с помощта на специфичната информация, постъпила в
сайта http://natura2000.moew.government.bg, след последното картиране на
местообитанията в ЗЗ „Река Мартинка” и приложеният картен материал, показващ
разпределението и местоположението на предвижданите устройствени зони на
територията на община Стара Загора, е направен кратък анализ на въздействието на
ОУПО Стара Загора върху типовете местообитания, предмет на опазване в защитената
зона. При изготвянето на анализа са ползвани не само данните от картирането на
местообитанията, но и от собствени полеви проучвания и наблюдения на екипа,
разработил настоящият доклад.

Предмет на опазване в ЗЗ „Река Мартинка” BG0000442 са следните 2 вида
бозайници:

http://natura2000.moew.government.bg/
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· Видра (Lutra lutra) –  това е вид хищен бозайник от семейство Порови
(Mustelidae). У нас се среща покрай големите язовири, вътрешните реки и река Дунав.
Населява различни, богати на риба водоеми – реки, езера, язовири, блата и горски реки,
като най-често се среща в малки реки със стръмни и подкопани брегове. Природозащитен
статус: в България: уязвим VU [A4c, d, e + D1], ЗБР-II, III; международен: IUCN-NT;
БеК-II; CITES-I; ДХ-II, IV. До 30-те години на XX в. Се среща почти навсякъде; численост
4–5000 индивида [Дренски, 1926], но през 50-те намалява застрашително [Атанасов, 1954].
През периода 1970–1990 г. Увеличава числеността си на 800–1400 индивида [Spiridonov,
Spassov, 1989]. Среща се в равнините, по морското крайбрежие и в планините.

Местообитания. Естествени речни течения и затворени водоеми с дължина поне 15–
20  km:  със старици и изобилна крайбрежна растителност –  лонгози,  елшаци и тръстики
(ниски брегове), разнообразна рибна фауна и минимум маса от 40 kg/hа, изобилие от раци,
жаби, гръбначни, мекотели.

Заплахи за вида. Диги и корекции на реки, замърсяване на водите, намаляване на
рибата, пресушаване на блата, изсичане на дървесна и храстова крайбрежна растителност.
Водно строителство, баластриери, бракониерство (53% от загубите, главно край
микроязовири и рибарници) [Georgiev, 2006]. Инциденти с МПС, улавяне в рибарски
мрежи, жертва на скитащи кучета, безпокойство, летно-есенни пресъхвания на реки.

При последното картиране на ЗЗ, на базата на получените на терен данни с брой
позитивни трансекти (>75%) и проведените изчисления се получават общо 27,6466 км
брегове пригодни за видрата с различна степен на пригодност с общо 1-2  възрастни
женски видри и спорадично присъстващ 1 мъжки, общия изчислен брой индивиди от
всички възрастови групи е 3-8 в различен момент от развитието и състоянието на
популацията (раждане на малки, миграция на възрастните мъжки и полувъзрастните и
т.н.). Тъй като реката е малка (< 150 м) горните стойности се разделят на 2. Получените
данни, касаещи числеността на вида показват, че местообитанията предполагат
естествената структура на популацията на вида: женски спрямо мъжки 4:1 до 5:1. Поради
малкия размер на зоната, съотношението става 1:1 или 2:1. Площта, подходяща за
обитаване на вида обхваща водното огледало на всички водоеми в зоната и ивицата от 20
м в страни от границата на водата върху брега. Общата площ на потенциалните
нефрагментирани местообитания е 189,57954 ха.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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Карта на местообитанията по предварителен модел на вида Видра (Lutra lutra)

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално
местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Пъстър пор. Пъстрият пор, известен още като европейски пъстър пор и
сарматски пор (Vormela peregusna), е рядък дребен хищник, който се среща в Югоизточна
Европа и Азия,  включително и на територията на България,  като ареалът му бързо се
смалява. Живее на открит и сух терен. По принцип обитава степи, полупустини и пустини.
Обикновено живее на укрепени и равни пясъчни райони.

Целевият вид не е регистриран с преки методи при последното картиране на
зоната. Данните за присъствието на вида са получени чрез анкетен метод. Налице са две
регистрации на целевия вид посредством анкетния метод.

Целевия вид не е регистриран по време на теренната работа при последното
картиране на зона BG0000442. Пъстрият пор е рядък вид със скрит начин на живот,
поради което регистрирането на присъствието му е трудно. Това е една от основните
причини видът да е слабо проучен у нас. Според изготвения модел, общата площ на
подходящите за пъстрия пор местообитания в зона BG0000442 възлиза на 5 км² (520,1
хектара). Подходящите местообитания представляват 67 % от територията на ЗЗ. По –
голямата част от посетените по време на теренната работа полигони, представляват

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8F
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мочурливи терени покрай реката, малка част от потенциалните местообитания
представляват пасища.  Зона „Река Мартинка“  сама по себе си не би могла да поддържа
популация на пъстър пор, поради малките си размери (766,65 хектара) и слабо пригодните
местообитания, в границите си. Същевременно ЗЗ граничи с район с разнообразен
ландшафт (обработваеми земи, гори, пустеещи земи), който е благоприятен за целевия
вид. Разглеждана в контекста на заобикалящите я територии, зоната е част от район с
относително благоприятни условия за пъстрия пор.

Карта на местообитанията по предварителен модел на вида
пъстър пор Vormela peregusna

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално
местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

Предмет на опазване в ЗЗ „Река Мартинка” BG0000442 са следните 7 вида
земноводни и влечуги:
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· Жълтокоремна бумка (Bombina variegata,  Linnaeus)  –  това е вид водна
жаба. Жълтокоремната бумка се среща в континенталната част на Западна и Централна
Европа от Пиренеите до Южна Полша и Карпатите. В България се среща в цялата страна.
Освен в канавки с вода тя се среща в малки блата и локви, в полупресъхнали потоци и
рекички, рядко в по-големи водоеми. Живее както в равнините така и в планините, където
е установена и на 1900 м надморска височина. Жълтокоремната бумка е активна през
светлите часове на денонощието. Значителен дял от храната ѝ са водни организми, най-
вече насекоми.  Жълтокоремната бумка е силно привързана към водата.  Рядко се
отдалечава на повече от 30-40 см от водата, освен в дъждовни нощи.

Видът е посочен в Специфичната информация получена в резултат на проект:
"Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I" към видовете земноводни, предмет на опазване в ЗЗ „Река Мартинка”,
BG0000442. След направената справка се оказа, че няма прикачена документация за
проведено картиране на вида. Това вероятно означава, че видът не присъства в зоната.
Въпреки това, от посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху този вид. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0;

· Червенокоремна бумка (Bombina bombina). Червенокоремната бумка се
среща в низинните и равнините части на страната както и в някои нискохълмисти райони
на Дунавската равнина, Тракийската низина, Черноморското крайбрежие. Обитава блата,
езера, язовири, бавнотечащи участъци на реки, крайречни водоеми, канали, оризища,
корита на чешми, локви и др. Среща се от морското равнище до около 450 м надм. в. (на
Деветашкото плато).

Площта на ЗЗ „Река Мартинка“ е 766,65 ha, от която общата пригодна площ за вида
според предварителния дедуктивен модел е 111,55 ha. Разпределението на площта на
съответните категории на пригодност е както следва:

1) Непригодни територии (клас 0): 655,10 ha (85,45% от цялата територия на
зоната);

2) Местообитания с ниска значимост (клас 1): 0,00 ha (0,00%);
3) Местообитания със средна значимост (клас 2): 0,00 ha (0,00%);
4) Местообитания с висока значимост (клас 3): 111,55 ha (14,55%).
Присъствието на целевия вид е регистрирано с точни географски координати,

посредством пряко наблюдение на индивиди (възрастни, неполово зрели, яйца) или по
звук. В рамките на полевите проучвания в зоната са установени 172 екземпляра, от които
172 възрастни и 0 неполово зрели

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
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Карта на местообитанията по предварителен модел на вида
Червенокоремна бумка Bombina bombina

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално
местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)  –  това е земноводно със
стройно, източено тяло, което завършва с дълга, странично сплесната опашка. По време на
размножителния период, който е през април – май, мъжкият голям гребенест тритон носи
на гърба си надлъжен назъбен гребен, откъдето е и името на вида. Големият гребенест
тритон е хищник. Той се храни с водни насекоми и техните ларви,  с охлюви,  червеи,
попови лъжички и др. дребни животни. Среща се в блата, езера и бавно течащи реки,
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които периодично напуска през лятото. Напролет женският тритон снася яйца, които
прикрепва към подводни растения.

Площта на ЗЗ „Река Мартинка“ е 766,65 ha, от която общата пригодна площ за вида
според предварителния дедуктивен модел е 271,61 ha. Разпределението на площта на
съответните категории на пригодност е както следва:

1) Непригодни територии (клас 0): 495,04 ha (64,57% от цялата територия на
зоната);

2) Местообитания с ниска значимост (клас 1): 40,29 ha (5,26%);
3) Местообитания със средна значимост (клас 2): 95,18 ha (12,42%);
4) Местообитания с висока значимост (клас 3): 136,15 ha (17,76%).
По време на полевите изследвания видът не е установен в зоната.

Карта на местообитанията по предварителен модел на вида
Голям гребенест тритон Triturus karelinii

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално
местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
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Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Пъстър смок (Elaphe sauromates) - пъстрият смок се среща в равнинни,
хълмисти и нископланински райони.  Обитава както открити терени,  така и гори и
храсталаци. Среща се от морското равнище до около 750 м надм. в.

Площта на ЗЗ „Река Мартинка“ е 766,65 ha, от която общата пригодна площ за вида
според предварителния дедуктивен модел е 750,24 ha. Разпределението на площта на
съответните категории на пригодност е както следва:

1) Непригодни територии (клас 0): 16,41 ha (2,14% от цялата територия на зоната);
2) Местообитания с ниска значимост (клас 1): 631,19 ha (82,33%);
3) Местообитания със средна значимост (клас 2): 57,15 ha (7,45%);
4) Местообитания с висока значимост (клас 3): 61,90 ha (8,07%).
Няма налични данни за намирането на вида в зоната през последните 6 години.

Карта на местообитанията по предварителен модел на вида
Пъстър смок Elaphe sauromates

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално
местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
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Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Обикновена блатна костенурка (Emis orbiсularis). Този вид костенурки
представляват постоянни обитатели на водните басейни, като на 15-20 минути излизат над
водата,  за да си поемат въздух.  По време на размножителния период излизат на сушата
сред тръстиките и папура, където снасят и заравят яйцата си.

Площта на ЗЗ „Река Мартинка“ е 766,65 ha, от която общата пригодна площ за вида
според предварителния дедуктивен модел е 214,20 ha. Разпределението на площта на
съответните категории на пригодност е както следва:
1) Непригодни територии (клас 0): 552,45 ha (72,06% от цялата територия на зоната);
2) Местообитания с ниска значимост (клас 1): 0,00 ha (0,00%);
3) Местообитания със средна значимост (клас 2): 0,00 ha (0,00%);
4) Местообитания с висока значимост (клас 3): 214,20 ha (27,94%).

Присъствието на целевия вид е регистрирано с точни географски координати,
посредством пряко наблюдение на индивиди (възрастни, неполово зрели, яйца, останки от
намерени мъртви екземпляри). В рамките на полевите проучвания в зоната са установени
34 екземпляра, от които 9 мъжки, 6 женски и 0 неполово зрели. Съгласно доклада от
проведеното проучване, екземпляри от вида са установени в частта на ЗЗ, попадаща на
територията на община Стара Загора.
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Карта на местообитанията по предварителен модел на вида
Обикновена блатна костенурка Emis orbiсularis

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално
местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) е вид сухоземна костенурка,
срещаща се у нас. Видът е бил широко разпространен в миналото, но днес е застрашен от
изчезване не само у нас, но и в световен мащаб. Видът е приоритетен за опазване съгласно
редица международни природозащитни документи. В момента най-високата му плътност
е установена в Южна България – Източни Родопи, Сакар планина, Странджа, южните
части на долината на р. Струма и др. В останалите части на страната, поради
съществуващите заплахи, популациите му са силно разпокъсани.. Хранят се предимно с
растителна храна и са активни през светлата част на денонощието.

Площта на ЗЗ „Река Мартинка“ е 766,65 ha, от която общата пригодна площ за вида
според предварителния дедуктивен модел е 601,58 ha. Разпределението на площта на
съответните категории на пригодност е както следва:
1) Непригодни територии (клас 0): 165,07 ha (21,53% от цялата територия на зоната);
2) Местообитания с ниска значимост (клас 1): 472,51 ha (61,63%);
3) Местообитания със средна значимост (клас 2): 67,17 ha (8,76%);
4) Местообитания с висока значимост (клас 3): 61,90 ha (8,07%).

В рамките на полевите проучвания в зоната не е установен нито един екземпляр.
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Карта на местообитанията по предварителен модел на вида
Шипобедрена костенурка Testudo graeca

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)  е вид влечуго,  един от
четирите европейски представителя на семейството на Сухоземните костенурки
(Testudinidae). Шипоопашатата костенурка достига до 3-4 кг тегло (източния подвид е по-
едър) и 28 см дължина. Много подобна е сродната ѝ шипобедрена костенурка (Testudo
graeca), която също се среща на територията на България. В България се среща подвидът
Източна шипоопашата костенурка (T. H. Boettgeri). Тя е разпространена в цялата страна в
областите с надморска височина до 1400 м, с изключение на Добруджа, планинските
местности в Западна България и равнинните райони с интензивно
земеделие.Шипоопашатата костенурка предпочита редки гори, за разлика от

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
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шипобедрената костенурка, която е типична за тревистите ландшафти. Шипоопашатата
костенурка е защитена от Приложение II на Бернската конвенция и от Приложения II и III
на Закона за биологичното разнообразие. Основните причини за застрашеността на
шипоопашатата костенурка са интензивното земеделие, намаляването на горите и
улавянето ѝ от хората. Костенурките се ловят за храна или заради поверието, че кръвта им
помага за лечението на рак, левкемия и други тежки болести. Научните факти
свидетелстват, че консумацията на кръв няма лечебен ефект, но в някои случаи може да
причини други заболявания.

При последното картиране на защитената зона, не е установен нито един
екземпляр. Площта на ЗЗ „Река Мартинка“ е 766,65 ha, от която общата пригодна площ за
вида според предварителен дедуктивния модел е 601,58 ha. Разпределението на площта на
съответните категории на пригодност е както следва:

1) Непригодни територии (клас 0): 165,07 ha (21,53% от цялата територия на
зоната);

2) Местообитания с ниска значимост (клас 1): 472,51 ha (61,63%);
3) Местообитания със средна значимост (клас 2): 67,17 ha (8,76%);
4) Местообитания с висока значимост (клас 3): 61,90 ha (8,07%).

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%28%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Карта на местообитанията по предварителен модел на вида
Шипоопашата костенурка Testudo hermanni

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално
местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

Предмет на опазване в ЗЗ „Река Мартинка” BG0000442 са следните 6 вида
безгръбначни:

· Бръмбар рогач (Lucanus cervus)  – това е вид бръмбар от сем.  Листороги
(Scarabaeidae). Среща се предимно в Централна и Източна Европа, Западна Азия. Обитава
предимно влажни места, до половин метър под земята с гниещи корени и дънери. Среща
се и в загниващи дървени постройки. Женската снася яйцата си в гниеща дървесина, с
която се хранят излюпилите се по-късно мръсно-бели ларви. Развитието им продължава от
4 до 6 години, след което ларвата какавидира и през лятото се излюпва възрастното
насекомо. Популациите на тези бръмбари силно са намалели. Основни фактори за това са
сравнително бавното му развитие и значителното ограничаване на жизнената му среда.
Масовото отсичане и събиране на изгнилите дървета, в които се хранят ларвите,
комбинирано с факта, че по-голямата част от живота си бръмбарът прекарва в ларвен
стадий са пагубни за вида. Поради тези причини бръмбарът рогач е защитен от множество
закони. Видът е под закрилата на Закона за биоразнообразието с приоритетно съхранение
на неговото местообитание. На европейско равнище е защитен от Бернската Конвенция за
опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания, както и от
законодателството на Европейския съюз.

При последното картиране на защитената зона е установено, че общата площ на
подходящите местообитания е 3.55 ha по данни от крайната карта на вида за зоната. До
края на 2012 г. не са установени геореферирани находища.
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Карта на местообитанията по предварителен модел на вида
Бръмбар рогач Lucanus cervus

От предоставения картен материал от картирането е видно, че потенциално
местообитание на вида не попада в защитената зона, на територията на община Стара
Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Бисерна мида (Unio crassus) – това е вид сладководна мида, двучерупчесто
мекотело, срещаща се в повечето европейски реки. В региона около Черно море се среща
много рядко. От началото на ХХ век, се наблюдава намаляване на популациите на вида,
най-вече поради замърсяване и влошаване на качествата на сладководните басейни. Един
от най-застрашените местни сладководни миди, включен в Приложение 2 и 4 на
Директива 92/43/ЕЕС. Основен неприятел на вида в природата е бил видрата, но
впоследствие, бисерната мида е станала предпочитана храна на инвазивни видове като
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ондатра (Ondathra zibethicus), миеща мечка (Procyon lotor) и американската норка
(Neovison vison).

По време на последното картиране е установено, че площта на ефективно заетите
местообитания от вида, в които той е намерен през периода на изследването е 5,69 ha. За
периода 2011-2012 г. е установено 1 геореферирано находище. В изследваните 8 трансекта
от по 100 м2 са установени общо 4 екземпляра (4 черупки) от целевия вид. Средната
стойност на обилието на вида в зоната е 0,005 екз./м2 (Ab = 0,005±0,01).

Карта на местообитанията по предварителен модел на вида
От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално

местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.
От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените

„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Алпийска розалия (Rosalia alpina) – това е вид бръмбар от сем. Листороги
(Scarabaeidae).  Среща се в Европа,  Крим,  Кавказ,  Палестина и Сирия.  Всеядно животно,
обитава широколистни горски масиви. Предпочита най-вече бук и бреза, но също и бряст,
габър, липа, кестен. Живее предимно в стари букови гори на височина 500-1000 метра.
След чифтосване, женската полага яйцата си в кората на бука. Ларвите ядат кора и се

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
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превръщат в какавиди до около три годишна възраст. След това какавидите се превръщат
във възрастни. Природозащитен статус – Уязвим.

По време на последното картиране е установено, че общата площ на подходящите
местообитания е 0 хектара по данни от крайната карта на вида за зоната. До края на 2012
г. не са установени  геореферирани находища на вида в зоната.

От предоставения картен материал от картирането е видно, че потенциално
местообитание на вида не попада в защитената зона, на територията на община Стара
Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Буков сечко (Morimus funereus) – това е вид бръмбар от сем. Листороги
(Scarabaeidae). Окраската му има защитна функция наподобявайки шарките на кората на
бука, върху който често се намира. Също така обитава мъртвата дървесина в букови и
дъбови гори.  Той не може да лети,  а само пълзи и местата където може да се срещне са
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строго локализирани. Обикновено това са места във вътрешността на горските
екосистеми. Всеяден е и е нощно животно.

По време на последното картиране е установено, че площта на ефективно заетите
местообитания от вида, в които той е намерен през периода на изследването е 5,69 ha. До
края на 2012 г. не са установени  геореферирани находища на вида в зоната.

Крайна карта на разпространение на местообитанията на вида
Буков сечко (Morimus funereus)

От предоставения картен материал от картирането е видно, че части от
потенциално местообитание на вида не попадат в защитената зона, на територията на
община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) – това е вид бръмбар от сем. Листороги
(Scarabaeidae). Обитава влажни широколистни гори с голям процент на мъртва дървесина.
Големият сечко предпочита изложени на слънце, болни или умиращи стари дъбове (най-
вече летен дъб, по-рядко зимен дъб, бук или бряст). Предпочитани са овлажнени стволове
на слънчеви места в гори на фаза на старост и разпадане. Остатъчни находища се срещат в
стари паркове.
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По време на последното картиране е установено, че площта на ефективно заетите
местообитания от вида, в които той е намерен през периода на изследването е 9,45 ha. До
края на 2012 г. не са установени  геореферирани находища на вида в зоната.

Крайна карта на разпространение на местообитанията на вида
Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)

От предоставения картен материал от картирането е видно, че части от
потенциално местообитание на вида не попадат в защитената зона, на територията на
община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Ценагрион (Coenagrion ornatum) - това е вид водно конче от семейство
Coenagrionidae. Обитава  крайбрежните растителни участъци на по-големи реки или
вточната и отточна част на стоящите водоеми. Новоизлюпени екземпляри са откривани
непосредствено до водата, накацали по растителността в изцяло осветени участъци. В тези
места са наблюдавани и големи струпвания от възрастни (предимно мъжки) индивиди.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=bg&prev=/search%3Fq%3Dcoenagrion%2Bornatum%26hl%3Dbg%26biw%3D1043%26bih%3D676%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Coenagrionidae&usg=ALkJrhgf9X_kkuI-zuqab-njF8qoNEwRQw
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По време на последното картиране е установено, че площта на ефективно заетите
местообитания от вида е 0 ha. До края на 2012 г. не са установени  геореферирани
находища на вида в зоната.

Карта на местообитанията по предварителен модел на вида
Ценагрион (Coenagrion ornatum)

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално
местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

Предмет на опазване в ЗЗ „Река Мартинка” BG0000442  са следните 4 вида риби:
· Маришка мряна (Barbus plebejus)  –  това е вид шаранова риба,

разпространена в долното и средното течение на реките Тунджа, Марица, Места, Струма и
притоците им. Характерни местообитания на вида са участъци с по-бързо течение и чисти
каменисто-песъчливи дъна, където търси храната си и се размножава. Изключително
добър плувец, маришката мряна без усилие преодолява съпротивлението на водата и
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търси ракообразни и мекотели в течението. Тя е пасажна риба и се храни предимно
нощем. Класическите местообитания на мряната са местата от реките, където има
надвесени над водата дървета, прагове на реките, дълбоки вирове с течение. Разчита на
укритията на подмолите, където бяга ако е подплашена. Видът е балкански ендемит.

Видът е посочен в Специфичната информация получена в резултат на проект:
"Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I" към видовете риби, предмет на опазване в ЗЗ „Река Мартинка”,
BG0000442. След направената справка се оказа, че прикачената документация е за
проведено картиране за вида приморска мряна (Barbus bergi), който не присъства в зоната,
а не за маришка мряна  (Barbus plebejus). В прикаченият доклад от картирането е
посочено, че в зоната присъства друг вид маришка мряна – Barbus cyclolepis, за който
също няма прикачена информация. Това вероятно означава, че видът Barbus plebejus не
присъства в зоната. Въпреки това, от посочената информация в проекта на ОУП, става
ясно, че предвидените „Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в
границите на общината. Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да
е отрицателно въздействие върху този вид. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)  -  това e  дребна (6–8  см),
шараноподобна красиво оцветена речна рибка. Среща се в долните и средни течения на
повечето реки в България. Хайвера си поставя чрез специално яйцеполагало в мантията на
живи речни миди, хвърля 400 до 600 хайверени зърна. Мъжките са значително по ярко
оцветени в розово и червено от долната страна и синьо, виолетово и маслено залено от
горната,отстрани има ярка зелена ивица и едно по тъмно, понякога виолетово оцветено
петно от всяка страна в предната част на тялото.

По време на последното картиране е установено, че числеността на вида в зоната е
322  екз.  /  ха,  при препоръчителна стойност 500  екз.  По този показател  популацията на
вида в границите на зоната е в неблагоприятно състояние.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B8
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Карта на разпространение на вида Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)
От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално

местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.
От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените

„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Обикновен щипок (Cobitis taenia) - дължина до 15 см, тегло до 10 - 15 гр.
Разпространение: в почти цяла Европа и Азия до Япония. У нас навсякъде, с изключение
на горните течения на реките. Щипокът е малка, дънна, сладководна риба. Предпочита
бавнотечащи и стоящи води с тинесто песъкливо дъно, в което през деня се заравя така, че
само главата и опашката му се вижда. Нощем е активна. Храни се с дребни дънни
безгръбначни. Понася остър недостиг на разтворен във водата кислород. Живее 3 - 4
години. Полово съзрява на 2 г. Размножава се през април до юни. Расте твърде бавно.
Поради малките си размери и начина на живот ювенилните екземпляри на вида много
трудно се улавят. От друга страна, видът е устойчив към отрицателното антропогенно
влияние и към неблагоприятните фактори на средата. Където има възрастни индивиди се
предполага, че размножаването се извършва безпрепятствено.

По време на последното картиране е установено, че числеността на вида в зоната е
33 екз. / ха, при препоръчителна стойност 100 екз. По този показател  популацията на вида
в границите на зоната е в неблагоприятно състояние.
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Карта на разпространение на вида Обикновен щипок (Cobitis taenia)

От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално
местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Балкански щипок (Sabanejewia aurata) – обитава средните и горните
течения на постоянни реки с пясъчно-чакълесто дъно и бързо течение. Щипокът е малка,
дънна, сладководна риба от Разред Шараноподобни (Cypriniformes). Балканският щипок
се различава от другите щипоци по по-ниското и източено тяло, както и по наличието на
повече и по-малки петна по страните на тялото. В миналото е установен в горните и
средните течения на повечето дунавски притоци, както и в много от притоците на р.
Марица. Отрицателно действащи фактори - загуба на местообитанията, в резултат на
хидротехнически дейности, замърсяване на водите, както и на голите сечи в планинските
райони, водещи до увеличаване на поройността и затлачване на реките.

По време на последното картиране е установено, че числеността на вида в зоната е
133 екз. / ха, при препоръчителна стойност 80 екз. По този показател  популацията на вида
в границите на зоната е в благоблагоприятно състояние.
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Карта на разпространение на вида Балкански щипок (Sabanejewia aurata)
От предоставения картен материал от картирането е видно, че част от потенциално

местообитание на вида попада в защитената зона, на територията на община Стара Загора.
От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените

„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху местообитанието на вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

5.1.3. Анализ на въздействието на ОУП на община Стара Загора върху видове,
предмет на опазване в защитена зона BG0000443, “Река Омуровска”.

Вероятни въздействия върху типовете природни местообитания и растителни
видове и рискове.
 Преки въздействия:

Унищожаване на местообитания
Пряко унищожаване на местообитания вследствие на строителни работи, свързани с

изкопаване на земна маса, депониране на отпадъци от строителната дейност, увреждания
при създаване и поддържане на инфраструктурата.

Унищожаване  на индивиди
Възможно е унищожаване на части от популации на растителни видове при пряко

въздействие на техни местообитания, включително при строителство и поддържане на
инфраструктурата в границите на естествено разпространение на популациите им, или
фрагментиране на местообитанията на видове.

Прегради за нормално функциониране на местообитанията (фрагментация)
Възможно е, при извършване на строителните работи, изграждането на укрепителни
съоръжения, при ненавременното оползотворяване и извозване на строителни отпадъци,
сериозно нарушаване на водния режим с които е възможно да се получат прегради. При
определени условия  те могат да предизвикат фрагментация на местообитания, с което
може да се влоши тяхното природозащитно състояние.

  Косвени въздействия:
Повишена опасност от пожари
При експлоатация и поддържане на инфраструктурата, съществува опасност от

пожари. Същите са възможни и при движението на по-големи човешки, включително и
туристически потоци, следствие от което се достига до пряко унищожаване на индивиди
на растителни видове и местообитания – обект на опазване в зоната.

Нахлуване на чужди растителни видове в природните местообитания
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При строителството и експлоатацията на обекти, при създаването на зелени площи,
при ползване на сгради и съоръжения и при придвижването на големи групи хора, е
възможно внасяне на чужди, инвазивни, плевелни и рудерални растителни видове, които
променят видовата структура на местообитанията и местообитанията на растителните
видове,  влошават природозащитното състояние и могат да бъдат конкуренти на
растителни видове, обект на опазване в зоната, както и на типични за местообитанията
видове. Създават се предпоставки за генетична ерозия на видове с чужди такива, близки в
родствено отношение до тях.

Защитена зона „Река Омуровска”, BG0000443 е обявена по Директива 92/43/ЕЕС за
опазване на природните местообитания. Изработката на нов ОУП на общ. Стара Загора,
посредством предвидените за реализация инвестиционни предложения, би могло да има
известно негативно въздействие върху биоразнообразието в защитената зона и извън нея.
За целите на настоящия ДОСВ, с помощта на специфичната информация, постъпила в
сайта http://natura2000.moew.government.bg, след последното картиране на
местообитанията в ЗЗ „Река Омуровска” и приложеният картен материал, показващ
разпределението и местоположението на предвижданите устройствени зони на
територията на община Стара Загора, е направен кратък анализ на въздействието на
ОУПО Стара Загора върху типовете местообитания, предмет на опазване в защитената
зона. При изготвянето на анализа са ползвани не само данните от картирането на
местообитанията, но и от собствени полеви проучвания и наблюдения на екипа,
разработил настоящият доклад.

В обхвата на защитена зона " Река Омуровска" /BG0000443/, определена по
Директива 92/43/ЕЕС, като предмет на опазване са разгледани следните 6 типа природни
местообитания:

· 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа
Magnopotamion или Hydrocharition

Представялява еутрофни до мезотрофни крайречни езера, старици, лимани най-
вече с мътни, богати на органика води, в които обикновено рН е >7. В тях се срещат много
разнообразни хидрофитни съобщества: на свободно плаващи растения по повърхност-та
на водата от съюз Hydrocharition; на вкоренени на дъното растения с плаващи листа от
съюз Nymphaeion, или в по-дъл-боките и открити води с асоциации от подводни
макрофити от съюз Potamonion. Тук се включват и водоеми с частично антропогенен
произход напр. изоставени наводнени баласт-риери, стари корита, ако са обрасли с такава
растителност. В тях не се включват поясите от тръстика и папур или изця-ло обраслите с
хигрофити Водоеми. Растения: Hydrocharition - Lemna spp., Spirodela polyrhiza, Wolffia
arhiza, Salvinia natans, Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, Utricularia  vulgaris,
Aldrovanda  vesiculosa,  Azolla spp.,  Riccia spp. Ricciocarpus  natans,  Ceratophyllum
demersum;  Nymphaeion  - Nymphaea alba, Nuphar lutea, Nymphoides peltata, Trapa natans,
Persicaria   amphibia,   Potamogeton   natans;   Magnopotamion   -  Potamogeton   lucens,   P.
trichoides,   P.   perfoliatus,   P.   gramineus,  Myriophyllum  spicatum,  M.   verticillatum,  Elodea
canadensis.В цяла България, основно в ниските райони. Най-много такива езера има в
Дунавската равнина, Тракийската низина и по Черноморското крайбрежие.

http://natura2000.moew.government.bg/
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В резултат на последното картиране е установено, че местообитание 3150 е
представено в границите на защитена зона BG0000443 “Река Омуровска” с площ от 12.26
ха. Това се равнява на 2.3 % от площта на зоната (532.31 ха).

Карта на разпространение на природно местообитание 3150 Естествени
еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition

 От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на природното местообитание, резултат от
проведеното картиране и от приложената графична част към него, става ясно, че
местообитанието не попада в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis
и Callitricho-Batrachion

Това са водни течения от равнинните до планините с прикрепена подводна
растителност най-често от съюзите Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion,  в
местата, където не се наблюдава значително влошаване на качеството на водата от
промишлено или теригенно замърсяване.
Растения: Ranunculus trichophyllus, R. peltatus, R. penicillatus ssp. penicillatus, R.
penicillatus ssp. pseudofluitans, R. aquatilis, Zannichellia palustris, Potamogeton pectinatus, P.
crispus, P. perfoliatus, P. alpinum, Sparganium erectum, S. angustifolium, Sagittaria sagittifolia,
Myriophyllum spp., Callitriche spp., Berula erecta, Butomus umbellatus, Groenlandia densa,
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Fontinalis antipyretica, Batrachospermum spp., Lemanea spp., Hildenbrandia rivularis, Thorea
ramosissima, Chantransia spp.  Среща се в реки из цялата страна –  Огоста,  Вит,  Янтра,
Марица, Тунджа и др.

В резултат на последното картиране е установено, че местообитанието 3260 е
представено в границите на защитена зона BG0000443 “Река Омуровска” с площ от 73,12
ха. Това се равнява на 13,74 % от площта на зоната (532,31 ха). Крайната площ на
разпространение на хабитата в ЗЗ е многократно по-голяма от референтната стойност,
което се дължи на по-точното картиране на местообитанието. Предлага се това да е новата
референтна стойност за местообитанието.

Карта на разпространение на природно местообитание 3260 Равнинни или
планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion

От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на природното местообитание, резултат от
проведеното картиране и от приложената графична част към него, става ясно, че
местообитанието не попада в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;
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· 9170  Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum
Смесени мезофилни гори с преобладаване на Quercus petraea agg. И Carpinus

betulus и с участието на Fagus sylvatica, Tilia cordarta, T. Platyphyllos и др., и по-рядко
Qurcus cerris и Q. Frainetto. В тревния етаж най-често преобладават Cardamine bulbifera,
Festuca heterophylla, Melica uniflora, Galium odoratum и Mercurialis perennis. Формирани са
на границата между нископланинския район на смесените широколистни гори и пояса на
горуновите, буковите и иглолистните гори при надморска височина над 500 м. Имат тясна
връзка с мезофилните букови гори. Характерно е развитието на пролетен тревен синузий.
Различават се от панонските гори с Quercus petraea и Carpinus betulus (91G0) чрез
преобладаващо участие на планински и европейски флорни елементи.

Растения: Quercus petraea agg. (вкл. Quercus dalechampii), Carpinus betulus, Tilia
cordata, T. platyphyllos, Acer platanoides, A. campestre, Sorbus torminalis, S. domestica,
Ligustrum vulgare, Cardamine bulbifera, Convallaria majalis, Festuca heterophylla, Mercurialis
perennis, Corydalis spp., Scilla bifolia, Poa nemoralis, Stellaria holostea. Разпространение -
Стара планина, Предбалкана, Витоша, Люлин, Лозенска планина, Средна гора.

По време на последното картиране е установено, че природно местообитание 9170
заема площ от 34,14 ха. Гората в рамките на зоната представлява семенно/издънкови
насаждения. Зоната обхваща части от югоизточните склонове на Средна гора и
постепенно преминава в южна посока по течението на река Омуровска до вливането и в
река Марица. На този етап не се наблюдават  тенденции на намаляване на площта.
Проективно покритие на дървесния етаж е 70 %. В гората не се наблюдава сложна
вертикална структура на горите. По параметър склопеност състоянието е оцененно като
благоприятно.  Има ясно обособени три етажа,  като с най-голямо проективно покритие е
етажа на големите дървета. Във втория етаж, преобладават храсти и дървета от втора
величина, които са естествени спътници – Sorbus torminalis, Carpinus betulus, Fagus
sylvatica. Състава на първия дървесен етаж е доминиран от  Carpinus betulus  и Quercus
dalechampii. Като основен съдоминиращ вид е Fagus sylvatica. Анализирането на състава
само на първия дървесен етаж, при отчитане на посочените минимални стойности на
относително участие са основание за благоприятната оценка.
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Карта на разпространение на природно местообитание 9170  Дъбово-габърови гори
от типа Galio-Carpinetum

От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на природното местообитание, резултат от
проведеното картиране и от приложената графична част към него, става ясно, че
местообитанието не попада в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори
Субконтинентални ксеротермни дъбови гори, доминирани основно от Quercus

cerris и Q. Frainetto. В предпланините участва и Q. Petraea agg.,  а в Странджа – Q.
Polycarpa. Формират ксеротермния дъбов пояс между 150-600 (800) м в цялата страна.
Срещат се на сухи, но сравнително богати сиви горски и канелени почви. Флористичният
им състав е разнообразен и зависи от екологичните условия. Условно могат да бъдат
разделени на три групи:

А) Континентални смесени дъбови гори – срещат се по местата с континентален и
преходно-континентален климат.

Б) Субсредиземноморски смесени дъбови гори – те са разпространени в южните
части на страната и в състава им участват много средиземноморски елементи.

В) Евксински гори на Quercus polycarpa – разпространени са само в Странджа и
Източна Стара планина. В състава им участват много вечнозелени видове.

Растения:
А) Quercus petaea agg., Q. Cerris, Q. Frainetto, Acer tataricum, Ligustrum vulgare,

Festuca heterophylla, Brachypodium sylvaticum Potentilla micrantha, Tanacetum corymbosum,
Campanula persicifolia, Viscaria vulgaris, Lychnis coronaria, Silene viridiflora, Hieracium
racemosum, Galium pseudoaristatum, Lathyrus niger, Peucedanum alsaticum, Bupleurum
praelatum, Helleborus odorus, Crocus flavus, Physospermum cornubiense.

Б) Quercus cerris, Q. Frainetto, Q, pubescens, Fraxinus ornus, Acer monspessulanum, A.
Hyrcanum, Paliurus spina-christi, Colutea arborescens, Coronilla emerus, Juniperus oxycedrus,
Huetia cynapioides, Steffanovia daucoides, Cistus incanus, Asphodeline liburnica, Hypericum
montbretii.

В) Quercus polycarpa, Q. frainetto, Fagus orientalis, Rhododendron ponticum, Daphne
pontica, Ilex colchica, Epimedium pubigerum, Calluna vulgaris, Erica arborea, Hypericym
calycinum, Pyracantha coccinea. Primula acaulis ssp. Rubra.

По време на последното картиране е установено, че природно местообитание 91М0
заема площ от 8,02  ха.  Състоянието на горите по параметър склопеност е оценено като



132

благоприятно.  Средното проективно покритие на дървесния етаж е 90  %.  Първият
дървесен етаж е съставен от благун - Quercus frainetto и цер – Quercus cerris, с наличие на
Carpinus orientalis под склопа. Анализирането на състава на първия дървесен етаж, при
отчитане на посочените минимални стойности на относително участие са основание за
благоприятната оценка.

Карта на разпространение на природно местообитание
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори

От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на природното местообитание, резултат от
проведеното картиране и от приложената графична част към него, става ясно, че
местообитанието не попада в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· 91W0 Мизийски букови гори
Чисти и смесени широколистни гори с основен едификатор обикновен бук (Fagus

sylvatica ssp. Moesiaca и ssp. Sylvatica). Срещат се предимно в предпланините, ниските
планини и долните части на високите планини в диапазона от 100 до 1000 (1300) м н. В.
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Мизийските букови гори са термофилни с участие на видове от съседно разположените
дъбови, липови, габърови и др. широколистни гори. В горната част от вертикалния си
диапазон на разпространение мизийскиите букови гори често са с участие на Carpinus
betulus и Quercus dalechampii. В по-ниските участъци съедификатори са Quercus cerris, Q.
Frainetto, Tilia tomentosa, Corylus colurna, Acer hyrcanum, Ostrya carpinifolia и Sorbus
torminalis. В тревния етаж най-често преобладават: Melica uniflora, Cardamine bulbifera,
Luzula forsteri, Sanicula europaea, Euphorbia amygdaloides, Aremonia agrimonoides, Galium
odoratum, Potentilla micrantha, Lamiastrum galeobdolon и др. Характерен е и пролетният
синузий от ефимероиди.

Подтипове:
Термофилни мизийски букови гори – асоциация Galio pseudaristati-Fagetum.

Отличават се от калцифилните букови гори, отнасяни към същата асоциация екологично
(развиват се на неутрални и слабо кисели почви) и флористично (с изключение на Neottia
nidusavis, почти не се срещат видове от сем. Orchidaceae). Тези гори имат по-ясно изразен
термофилен видов състав.

Мезофилни мизийски букови гори – асоциация Aremonio agrimonoidis-Fagetum
sylvaticae.  Към тази асоциация се отнася по-голямата част от мизийските букови гори в
България. Те имат сравнително по-мезофитен видов състав.

Растения: Fagus sylvatica, Acer campestre, A. hyrcanum, A. pseudoplatanus, Ostrya
carpinifolia, Carpinus betulus, Quercus dalechampii, Q. cerris, Q. frainetto, Tilia cordata, T.
tomentosa, Corylus colurna, Pyrus pyraster, Ulmus glabra, Crataegus monogyna, Cornus mas,
Rubus hirtus, Ruscus aculeatus, R. hypoglossum, Euphorbia amygdaloides, Cardamine
bulbifera, Galium pseudaristatum, G. odoratum, Glechoma hederacea, Hedera helix, Luzula
forsteri, Lathyrus laxiflorus, L. niger, Potentilla micrantha, Muscari botryoides, Mycelis
muralis, Physospermum cornubiense, Polygonatum latifolium, P. odoratum, Tamus communis,
Melica uniflora, Allium ursinum, Aremonia agrimonoides, Arum maculatum, Mecurialis
perennis, Corydalis spp., Geranium robertianum, Geum urbanum, Impatiens noli-tangere, Salvia
glutinosa, Scrophularia scopolii, Helleborus odorus, Lamiastrum galeobdolon, Sanicula
europaea, Symphytum tuberosum, Viola reichenbachiana, V. riviniana, Erythronium dens-canis,
Scilla bifolia, Isopirum thalictroides, Anemone ranunculoides и др.

По време на нпоследното картиране е установено, че природно местообитание
91W0 заема площ от 2,71 ха. Гората в рамките на зоната представлява семенно/издънково
насаждение от Fagus sylvatica по северните склонове на Средна гора, където са изворите
на река Омуровска.
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Карта на разпространение на природно местообитание
91W0 Мизийски букови гори

 От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на природното местообитание, резултат от
проведеното картиране и от приложената графична част към него, става ясно, че
местообитанието не попада в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba
Крайречни горски съобщества в средиземноморския басейн, доминирани от Salix

alba, Salix fragilis, Populus alba, Populus nigra. В дървостоя единично участие имат
Quercus robur, Alnus glutinosa, Ulmus minor, а в храстовия етаж – Cornus sanguinea,
Viburnum opulus, Frangula alnus. Разпространени са на преовлажнени места край реките в
низините и долните части на планинските склонове.  Почвите са торфено блатни или
алувиални.

Подтипове:
• 44.6155 – Рило-Родопско-Средиземноморски гори от тополи;
• 44.6611 – Западно понтийски галерии от бяла топола;
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• 44.6612 – Западно понтийски галерии от бяла и черна топола.
Растения: Salix alba, Salix fragilis, Populus alba, Populus nigra, Quercus robur, Alnus

glutinosa, Ulmus minor, Cornus sanguinea, Viburnum opulus, Frangula alnus, Clematis
viticella, Calystegia sepium.

По време на настоящето картиране бе установено, че природното местообитатие
92А0 заема площ от 30,25 ха. Проективно покритие на дървесния етаж е 60-70 %. В гората
не се наблюдава сложна вертикална структура на горите. По параметър склопеност
състоянието е оцененно като благоприятно. Има ясно обособени три етажа, като с най-
голямо проективно покритие е етажа на големите дървета. Във втория етаж, преобладават
храсти и дървета от втора величина, които са естествени спътници – Morus alba, Alnus
glutinosa, Salix fragilis. Състава на първия дървесен етаж е доминиран от Salix alba, Ulmus
minor. Като основни съдоминиращи видове са Morus alba, Alnus glutinosa, Salix fragilis.
Анализирането на състава само на първия дървесен етаж, при отчитане на посочените
минимални стойности на относително участие са основание за благоприятната оценка.

Карта на разпространение на природно местообитание
92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba

 От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на природното местообитание, резултат от
проведеното картиране и от приложената графична част към него, става ясно, че
местообитанието не попада в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
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въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

Предмет на опазване в ЗЗ „Река Омуровска” BG0000443 са следните 4 вида
бозайници:

· Европейски вълк (Canis lupus) - световно застрашен вид, с много широк
индивидуален участък, с голяма подвижност в него. Включен в Приложение II на
Директива 92/43/EEC. Към настоящия момент няма точни данни за числеността му у нас.
От 1992 г. насам осезателно се чувства присъствието му, най-вече по забелязани следи и
остатъци от разкъсани и изядени диви животни –  сърни,  елени,  диви свине и кози.  През
лятото избягва да е в близост до човешките селища като обитава предимно високите и
гористи части на планините, но през зимните месеци слиза в низините, преследвайки диви
и дамашни копитни животни. Нападенията от вълци върху стадата са чести и в много от
случаите успешни, поради липса на надеждни методи за охраната им (масивни и здрави
постройки за нощуване на животните, обучени пастирски кучета). Поради тези причини
често местното население ползва непозволени методи за борба с вълка. Въпреки това
България е една от малкото страни в Европа, където съществуват здрави популации на
вида.

Зоната е обходена по трансектния метод при последното й картиране. Целевия вид
не е регистриран на терен и по анкетни данни. В най-северната си част от зоната според
предварителния модел може да бъде използвана от вида като коридор за преминаване
между отделните пригодни местообитания в съседство. Според анкета проведена от СДП
– БАЛКАНИ, данните на ИАГ, ДГС Чирпан сочат, че за 2009 г. в непосредствена близост
до зоната (но не в границите и) са отстреляни три млади индивида (при с. Медово и при с.
Малко Дряново). Следователно, северната част на зоната се използва от вида при
миграции. Обитава се от преминаващи индивиди.
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 От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида не попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.
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От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· Видра (Lutra lutra) –  това е вид хищен бозайник от семейство Порови
(Mustelidae). У нас се среща покрай големите язовири, вътрешните реки и река Дунав.
Населява различни, богати на риба водоеми – реки, езера, язовири, блата и горски реки,
като най-често се среща в малки реки със стръмни и подкопани брегове. Природозащитен
статус: в България: уязвим VU [A4c, d, e + D1], ЗБР-II, III; международен: IUCN-NT;
БеК-II; CITES-I; ДХ-II, IV. До 30-те години на XX в. Се среща почти навсякъде; численост
4–5000 индивида [Дренски, 1926], но през 50-те намалява застрашително [Атанасов, 1954].
През периода 1970–1990 г. Увеличава числеността си на 800–1400 индивида [Spiridonov,
Spassov, 1989]. Среща се в равнините, по морското крайбрежие и в планините.

Местообитания. Естествени речни течения и затворени водоеми с дължина поне
15–20 km: със старици и изобилна крайбрежна растителност – лонгози, елшаци и тръстики
(ниски брегове), разнообразна рибна фауна и минимум маса от 40 kg/hа, изобилие от раци,
жаби, гръбначни, мекотели.

Заплахи за вида. Диги и корекции на реки, замърсяване на водите, намаляване на
рибата, пресушаване на блата, изсичане на дървесна и храстова крайбрежна растителност.
Водно строителство, баластриери, бракониерство (53% от загубите, главно край
микроязовири и рибарници) [Georgiev, 2006]. Инциденти с МПС, улавяне в рибарски
мрежи, жертва на скитащи кучета, безпокойство, летно-есенни пресъхвания на реки.

На базата на получените на терен данни при последното картиране на зоната, с
брой позитивни трансекти (>75%) и проведените изчисления се получават общо 100,73554
км брегове пригодни за видрата с различна степен на пригодност с общо 5-10 възрастни
видри. Общия изчислен брой индивиди от всички възрастови групи е 10-30 в различен
момент от развитието и състоянието на популацията (раждане на малки, миграция на
възрастните мъжки и полувъзрастните и т.н.).  Тъй като реката е малка (< 150 м)  горните
стойности се разделят на 2.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида не попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;
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· Лалугер. Лалугерът (Spermophilus citellus),  наричан още суяк,  е вид дребен
гризач от семейство Катерицови (Sciuridae). За разлика от родствената катерица,
лалугерът води наземен начин на живот. Лалугерите предпочитат открити местности с
ниска тревна растителност, често в близост до обработваеми земи и населени места.

При последното полево изследване (картиране) на целевия вид са картирани 9
потенциални местообитания. В нито едно от тях не е установено находище (лалугерова
колония). Установени са единични дупки на границата на защитената зона до с.
Партизанин от полеви екип работещ по Обособена позиция 3. Ако в границите на
защитената зона съществуват лалугери, те не са колония, а единични или мигриращи
индивиди. Потенциалните подходящи местообитания се намират извън защитената зона.
Общата площ на регистрираните находища на Европейския лалугер в оптимални
местообитания е 10,2 ха и субоптимални местообитания е 171,9 ха като се разпредени на
малки площи по цялото протежение на реката. Изчислената площ не предоставя
достатъчен ресурс за съществуването на стабилни популации на Европейски лалугер.
Субоптималните местообитания не предоставят подходящи условия и са с лоши
характеристики. Потенциалните подходящи местообитания се намират извън защитената
зона.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
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От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида не попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· Пъстър пор. Пъстрият пор, известен още като европейски пъстър пор и
сарматски пор (Vormela peregusna), е рядък дребен хищник, който се среща в Югоизточна
Европа и Азия,  включително и на територията на България,  като ареалът му бързо се
смалява. Живее на открит и сух терен. По принцип обитава степи, полупустини и пустини.
Обикновено живее на укрепени и равни пясъчни райони.

Целевия вид не е регистриран по време на картирането в зона BG0000443.
Пъстрият пор е рядък вид със скрит начин на живот, поради което регистрирането на
присъствието му е трудно. Това е една от основните причини видът да е слабо проучен у
нас. Въз основа на горепосоченото приемаме, че липсата на данни за разпространението
му в зоната не бива да се разглеждат като окончателни. общата площ на подходящите за
пъстрия пор местообитания в зона BG0000443 възлиза на 3,45 км² (345,3 хектара).
Подходящите местообитания представляват 35 % от територията на ЗЗ. По- голямата част
от посетените по време на теренната работа полигони, представляват пустеещи земи
обрасли с тревна и храстова растителност, малка част от потенциалните местообитания
представляват пасища.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8F
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От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида не попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.
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От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

Предмет на опазване в ЗЗ „Река Омуровска” BG0000443 са следните 6 вида
прилепи:

· Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) – това е вид насекомояден
бозайник от семейство Гладконоси прилепи (Vespertilionidae). Разпространен е из цяла
Европа, Северозападна Африка, Канарските острови и Мала Азия. В България се среща
рядко, главно в гористи местности в планините.. Широкоухият прилеп живее главно в
гористи местности. Лятото прекарва в хралупи на дървета или подпокривни
пространства, като женските образуват малки колонии, а мъжките обикновено живеят
поединично. Зимува поединично или в големи колонии в пещери със сравнително ниска
температура, малко над 0°C. През лятото женските раждат по две малки. Полетът на
широкоухия прилеп е нисък и бавен, като се ориентира чрез ехолокация, излъчвайки
стръмни честотномодулирани сигнали с честота 33-41 kHz. Включен е в  Червеният
списък на световнозастрашените видове (IUCN Red list) – Уязвим (Vulnerable VU);
Директива за местообитанията и дивата флора и фауна на ЕС – Приложение II и IV.

Съобразно последното картиране на защитената зона, оценката на вида се базира на
полеви данни, събрани в рамките на проекта, литературни и лични данни на авторите.
Oценката на природозащитното състояние е направено според критериите възприети в
Методиката за определяне на ПС и „Ръководство за оценка на благоприятно
природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000
в България“.

В зоната е установено 1 находище на вида. След проведените проучвания и
анализираните литературни данни е установено 1 място за струпване. В рамките на
проекта не са открити размножителни колонии в зоната. Като потенциални местообитания
за вида в зоната се определят всички площи, за които пригодността в изготвения
индуктивен модел е над 0.3. Площта на потенциалните местообитания е оценена на 200 ha
(20.41% от площта на защитената зона).

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/IUCN
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1
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От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
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от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида не попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· Остроухият нощник (Myotis blythii) е вид дребен бозайник от семейство
Гладконоси прилепи (Vespertilionidae).  В България се среща подвидът M.  B.  Oxygnathus,
разпространен в цялата страна до надморска височина от 1400 m, най-често в карстови
райони. Външно остроухият нощник силно наподобява сродния вид голям нощник (Myotis
myotis), от който се отличава главно по по-малкия размер на черепа. Остроухият нощник
извършва сезонни миграции между летни и зимни местообиталища, които може да са
разположени на разстояние 60-70 до 160 км едно от друго. Обитава пещери, като
температурата на зимните убежища варира от 3 до 15°C. Образува големи колонии, често
смесени с други видове прилепи. При полет остроухият нощник се ориентира чрез
ехолокация, като излъчва честотномодулирани сигнали с честота 26-35 kHz. Храни се
предимно с насекоми, най-често дървесни скакалци (Tettigonidae). Видът е под закрила на
Закона за биологичното разнообразие, включен в Приложение 2 и 3; Бернска конвенция,
Приложение ІІ; Бонска канвенция, Приложение ІІ; EUROBATS; Директива 92/43/ЕЕС,
Приложение 2 и 4; IUCN 2002, категория Незастрашен.

Съобразно последното картиране на зоната, в същата не са установени находища за
зимуване на вида. Причината е недостатъчна информация. В известните летни находища в
зоната са установени общо 23 екземпляра в 4 находища. Площта на потенциално най-
благоприятните местообитания е оценена на 20.8 хa (2.1% от площта на защитената зона).

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%BD%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
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От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
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от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида не попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· Трицветен нощник (Myotis emarginatus) – в България се среща в цялата
страна. Смята се, че трицветният нощник не извършва дълги миграции. Най-дългата
известна е на разстояние 100 км, като най-често летните и зимните жилища са на
разстояние до около 40 км. За убежища използва пещери и подпокривни пространства. В
тях той образува плътни колонии, понякога смесени с други видове. Зимува поединично
или на малки групи в пещери с температура 5-10°C. Копулацията при трицветния нощник
протича в края на лятото. През май женските се събират в *размножителни колонии,
наброяващи от 20 до 1000 екземпляра. Продължителността на живота достига 20 години.
Трицветният нощник се ориентира чрез ехолокация, като излъчва честотномодулирани
звукови сигнали с честота 51-54 kHz. При хранене увисва във въздуха и събира храната
си, главно насекоми и паякообразни, от листата на дървета и храсти, като може да прекара
във въздуха повече от 2 часа без кацане. Видът е под закрила на Закона за биологичното
разнообразие, включен в Приложение 2 и 3; Бернска конвенция, Приложение ІІ; Бонска
канвенция, Приложение ІІ; EUROBATS; Директива 92/43/ЕЕС, Приложение 2 и 4; IUCN
2002, категория Уязвим.

При последното картиране на зоната видът не е установен. Площта на потенциално
най-благоприятните местообитания е 16,8 хa (1,7 % от площта на защитената зона).

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
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от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида не попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· Голям нощник (Myotis myotis) – това е вид дребен бозайник от семейство
Гладконоси прилепи (Vespertilionidae). Разпространен е в Централна, Източна и Южна
Европа и Източното Средиземноморие до Палестина. В България се среща в карстовите
райони в цялата страна, до 1200 м надморска височина, като е един от най-
разпространените пещерни видове. Големият нощник извършва сезонни миграции между
летни и зимни местообиталища. Установената най-дълга подобна миграция в България е
от 40 км. В Централна Европа обитава главно хралупи и подпокривни пространства, а в
Южна Европа – пещери и изкуствени подземни галерии. Образува големи колонии, често
смесени с други видове прилепи. Продължителността на живота надхвърля 17 години.
При полет големият нощник се ориентира чрез ехолокация, като излъчва
честотномодулирани сигнали с честота 26-35 kHz. Ловува главно в редки широколистни
гори и околностите им,  като обикновено ловната територия на един прилеп е около 0,5
км². Видът е под закрила на Закона за биологичното разнообразие, включен в Приложение
2 и 3; Бернска конвенция, Приложение ІІ; Бонска канвенция, Приложение ІІ; EUROBATS;
Директива 92/43/ЕЕС, Приложение 2 и 4; IUCN 2002, категория рисков – потенциално
застрашен.

При последното картиране е установено, че в зоната няма находища за зимуване на
вида. Причината е недостатъчна информация, поради което състоянието е неблагоприятно
незадоволително В известните летни находища в зоната са били установени общо 22
екземпляра. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е 22,5 хa (2,3 %
от площта на защитената зона).

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86
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От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
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от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида не попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros). Това е един от най-малките
прилепи, които се срещат в България, разпространени по цялата страна. Обитава пещери,
мазета, тавани и други части на сгради, минни галерии. Зимува в подземни убежища.
Включен е в Червения списък на застрашените видове (IUCN Red list) – Незастрашен
(Least Concern LC) и в Директива за местообитанията и дивата флора и фауна на ЕС –
Приложение II. Европейската популация като цяло е намаляваща. Малкият подковонос е
изчезнал локално в някои северни райони. Основните заплахи са безпокойството и
унищожаването на убежища, използването на инсектициди и климатичните промени,
които могат да повлияят негативно на северните популации. В България числеността му
се оценява на 20 000 индивида.
В известните находища за зимуване в зоната видът не е установен.

При последното картиране на зоната, в известните летни находища са установени
общо 61 екземпляра.

Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е 708,5 хa (72.4 % от
площта на защитената зона). Стойностите да се считат за референтни. Състоянието по
този параметър е оценено като благоприятно.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/IUCN
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида не попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.
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От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) – това е вид дребен бозайник от
семейство Гладконоси прилепи (Vespertilionidae). В България се срещат рядко, главно в
равнинните и хълмисти области. Дългоухият нощник живее главно в горите, като
извършва кратки миграции между летните и зимните убежища –  до 35  км.  През лятото
живее в хралупи на дървета, по-рядко постройки и пещери, като често сменя жилището
си. Зимува в пещери и галерии с температура 3,6 до 10,5°C, в които се премества
сравнително късно, а понякога сменя жилището си и през зимата. Прекарва зимата
поединично или в малки групи по 3-5  екземпляра.  При полет дългоухият нощник се
ориентира чрез ехолокация, като излъчва честотномодулирани сигнали с честота около 45
kHz, подобни на тези при водния нощник (Myotis daubentoni). Видът е под закрила на
Закона за биологичното разнообразие, включен в Приложение 2 и 3; Бернска конвенция,
Приложение ІІ; Бонска канвенция, Приложение ІІ; EUROBATS; Директива 92/43/ЕЕС,
Приложение 2 и 4; IUCN 2002, категория Уязвим. Рядък вид за ЗЗ „Родопи Западни”
BG0001030 съгласно Стандарен формуляр.

По време на последното картиране на вида в зоната не са открити находища. В
литературата също липсват данни за такива. Площта на потенциалните местообитания е
оценена на 117 ha (12 % от площта на защитената зона).

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86
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От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
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от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида не попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

Предмет на опазване в ЗЗ „Река Омуровска” BG0000443 са следните 7 вида
земноводни и влечуги:

· Жълтокоремна бумка (Bombina variegata,  Linnaeus)  –  това е вид водна
жаба. Жълтокоремната бумка се среща в континенталната част на Западна и Централна
Европа от Пиренеите до Южна Полша и Карпатите. В България се среща в
нискохълмистите и планински райони. Отсъства от обширни райони в източните части на
страната. Обитава потоци, реки, канали, езера, язовири, блата, временни изкопи,
наводнени коловози по черни пътища, локви и др. Среща се от около 50 м до около 2100 м
надм. в. (на Стара планина). Освен в канавки с вода тя се среща в малки блата и локви, в
полупресъхнали потоци и рекички, рядко в по-големи водоеми. Жълтокоремната бумка е
активна през светлите часове на денонощието. Значителен дял от храната ѝ са водни
организми, най- вече насекоми. Жълтокоремната бумка е силно привързана към водата.
Рядко се отдалечава на повече от 30-40 см от водата, освен в дъждовни нощи.

Съгласно доклада от проведеното картиране, по време на полевите изследвания
видът не е установен в зоната. Общото ефективно заето местообитание на вида в ЗЗ „Река
Омуровска“ е 471,87 ha.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
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От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида не попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· Червенокоремна бумка (Bombina bombina). Червенокоремната бумка се
среща в низинните и равнините части на страната както и в някои нискохълмисти райони
на Дунавската равнина, Тракийската низина, Черноморското крайбрежие. Обитава блата,
езера, язовири, бавнотечащи участъци на реки, крайречни водоеми, канали, оризища,
корита на чешми, локви и др. Среща се от морското равнище до около 450 м надм. в. (на
Деветашкото плато).

Съгласно доклада от проведеното картиране, по време на полевите изследвания
при последното картиране на защитената зона, видът не е установен. Площта на ЗЗ „Река
Омуровска“ е 532,31 ха, от която общата пригодна площ за вида според предварителния
дедуктивен модел е 66,58 ha. Общото ефективно заето местообитание на вида в ЗЗ „Река
Омуровска“ е 57,10 ha.
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 От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида не попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)  –  това е земноводно със
стройно, източено тяло, което завършва с дълга, странично сплесната опашка. По време на
размножителния период, който е през април – май, мъжкият голям гребенест тритон носи
на гърба си надлъжен назъбен гребен, откъдето е и името на вида. Големият гребенест
тритон е хищник. Той се храни с водни насекоми и техните ларви,  с охлюви,  червеи,
попови лъжички и др. дребни животни. Среща се в блата, езера и бавно течащи реки,
които периодично напуска през лятото. Напролет женският тритон снася яйца, които
прикрепва към подводни растения.

Съгласно доклада от проведеното картиране, по време на полевите изследвания
при последното картиране на защитената зона, видът не е установен. Площта на ЗЗ „Река
Омуровска“ е 532,31 ха, от които ефективно заетото местообитание на вида в ЗЗ „Река
Омуровска“ е 294,50 ha.

От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
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доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида не попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· Пъстър смок (Elaphe sauromates) - пъстрият смок има общо
разпространение от Югозападна и крайдунавска Румъния и източните части на
Балканския полуостров до Западен Казахстан, Западен Иран и Северен Ирак, на север до
средното течение на Дон и района на Волгоград, на юг ареала включва Южна Русия,
Кавказките страни, Турция.

В България вида се среща в равнинни, хълмисти и нископланински райони.
Обитава както открити терени, така и гори и храсталаци. Среща се от морското равнище
до около 750 м надм. в. Навлиза и в покрайнините на блата в търсене на гнезда на птици.
Дневно активен.

Съгласно доклада от проведеното картиране, по време на полевите изследвания
при последното картиране на защитената зона, както и в последните 6 години, видът не е
установен на територията на зоната.
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От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида не попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· Обикновена блатна костенурка (Emis orbiсularis). Този вид костенурки
представляват постоянни обитатели на водните басейни, като на 15-20 минути излизат над
водата,  за да си поемат въздух.  По време на размножителния период излизат на сушата
сред тръстиките и папура, където снасят и заравят яйцата си.

При последното картиране на защитената зона целевия вид е регистриран с точни
географски координати, посредством пряко наблюдение на индивиди (възрастни,
неполово зрели, яйца, останки от намерени мъртви екземпляри). В рамките на полевите
проучвания в зоната са установени 27 екземпляра, от които 25 възрастни и 2 неполово
зрели. Площта на ЗЗ „Река Омуровска“ е 532,31 ха, от която общата площ на ефективно
заетото местообитание на вида е 357,28 ha.
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От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида не попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)  е вид влечуго,  един от
четирите европейски представителя на семейството на Сухоземните костенурки
(Testudinidae). Шипоопашатата костенурка достига до 3-4 кг тегло (източния подвид е по-
едър) и 28 см дължина. Много подобна е сродната ѝ шипобедрена костенурка (Testudo
graeca), която също се среща на територията на България. В България се среща подвидът
Източна шипоопашата костенурка (T. H. Boettgeri). Тя е разпространена в цялата страна в
областите с надморска височина до 1400 м, с изключение на Добруджа, планинските
местности в Западна България и равнинните райони с интензивно
земеделие.Шипоопашатата костенурка предпочита редки гори, за разлика от
шипобедрената костенурка, която е типична за тревистите ландшафти. Шипоопашатата
костенурка е защитена от Приложение II на Бернската конвенция и от Приложения II и III
на Закона за биологичното разнообразие. Основните причини за застрашеността на
шипоопашатата костенурка са интензивното земеделие, намаляването на горите и
улавянето ѝ от хората. Костенурките се ловят за храна или заради поверието, че кръвта им
помага за лечението на рак, левкемия и други тежки болести. Научните факти
свидетелстват, че консумацията на кръв няма лечебен ефект, но в някои случаи може да
причини други заболявания.

При последното картиране в рамките на полевите проучвания в зоната не е
установен нито един екземпляр. Площта на ЗЗ „Река Омуровска“ е 532,31 ха, от която
ефективно заето местообитание на вида е 7,34 ха.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%28%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида не попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

Предмет на опазване в ЗЗ „Река Омуровска” BG0000443 са следните 6 вида
безгръбначни:

· Бръмбар рогач (Lucanus cervus)  – това е вид бръмбар от сем.  Листороги
(Scarabaeidae). Среща се предимно в Централна и Източна Европа, Западна Азия. Обитава
предимно влажни места, до половин метър под земята с гниещи корени и дънери. Среща
се и в загниващи дървени постройки. Женската снася яйцата си в гниеща дървесина, с
която се хранят излюпилите се по-късно мръсно-бели ларви. Развитието им продължава от
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4 до 6 години, след което ларвата какавидира и през лятото се излюпва възрастното
насекомо. Популациите на тези бръмбари силно са намалели. Основни фактори за това са
сравнително бавното му развитие и значителното ограничаване на жизнената му среда.
Масовото отсичане и събиране на изгнилите дървета, в които се хранят ларвите,
комбинирано с факта, че по-голямата част от живота си бръмбарът прекарва в ларвен
стадий са пагубни за вида. Поради тези причини бръмбарът рогач е защитен от множество
закони. Видът е под закрилата на Закона за биоразнообразието с приоритетно съхранение
на неговото местообитание. На европейско равнище е защитен от Бернската Конвенция за
опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания, както и от
законодателството на Европейския съюз.

Съгласно доклада от проведеното картиране, до края на 2012 г. не са установени
геореферирани находища. Общата площ на подходящите местообитания е 143,15 ha по
данни от крайната карта на вида за зоната. По време на теренното изследване не е
установено присъствие на дървета във фаза на старост. Състоянието по този параметър е
неблагоприятно.

Карта на на разпространение на вида Бръмбар рогач
Lucanus cervus в ЗЗ BG0000443

От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
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Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· Бисерна мида (Unio crassus) - това е вид сладководна мида, двучерупчесто
мекотело, срещаща се в повечето европейски реки. В региона около Черно море се среща
много рядко. От началото на ХХ век, се наблюдава намаляване на популациите на вида,
най-вече поради замърсяване и влошаване на качествата на сладководните басейни. Един
от най-застрашените местни сладководни миди, включен в Приложение 2 и 4 на
Директива 92/43/ЕЕС. Основен неприятел на вида в природата е бил видрата, но
впоследствие, бисерната мида е станала предпочитана храна на инвазивни видове като
ондатра (Ondathra zibethicus), миеща мечка (Procyon lotor) и американската норка
(Neovison vison).

За периода 2011-2012 г. са установени 6 геореферирани находища при картирането
на зоната. В изследваните 9 трансекта от по 100 м2 са установени общо 436 екземпляра (14
живи и 422 черупки) от целевия вид. Средната стойност на обилието на вида в зоната е
0,48 екз./м2 (Ab = 0,48±0,46). По данни от крайната карта на разпространението на вида в
зоната, общата площ на потенциалните местообитания е 218,98 ha.

Карта на разпространение на вида
Бисерна мида (Unio crassus) в ЗЗ BG0000443
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От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида не попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· Ценагрион (Coenagrion  ornatum)  -  това е вид водно конче от семейство
Coenagrionidae. Обитава  крайбрежните растителни участъци на по-големи реки или
вточната и отточна част на стоящите водоеми. Новоизлюпени екземпляри са откривани
непосредствено до водата, накацали по растителността в изцяло осветени участъци. В тези
места са наблюдавани и големи струпвания от възрастни (предимно мъжки) индивиди.

До края на 2012 г. са установени 8 геореферирани находища по време на
картирането на защитената зона. Всички находища са регистрирани в територии по степен
на пригодност на местообитанието 0,20 – 0,50. Изчислено на основата на брой уловени
или наблюдавани екземпляри за един час обследване на трансект от брега на водоем по
алгоритъм съгласно методиката. Общата стайност на обилието в зоната е средна
аритметична след калкулацията стойностите по трансекти. Установени са 15 екземпляра
от 2 трансекта/подтрансекта (в смисъла на методиката) с обща дължина 40,9 км.

Карта на разпространение на вида Ценагрион (Coenagrion ornatum)

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=bg&prev=/search%3Fq%3Dcoenagrion%2Bornatum%26hl%3Dbg%26biw%3D1043%26bih%3D676%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Coenagrionidae&usg=ALkJrhgf9X_kkuI-zuqab-njF8qoNEwRQw
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От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида не попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· Алпийска розалия (Rosalia alpina) – това е вид бръмбар от сем. Листороги
(Scarabaeidae).  Среща се в Европа,  Крим,  Кавказ,  Палестина и Сирия.  Всеядно животно,
обитава широколистни горски масиви. Предпочита най- вече бук и бреза, но също и бряст,
габър, липа, кестен. Живее предимно в стари букови гори на височина 500-1000 метра.
След чифтосване, женската полага яйцата си в кората на бука. Ларвите ядат кора и се
превръщат в какавиди до около три годишна възраст. След това какавидите се превръщат
във възрастни. Природозащитен статус – Уязвим.

По време на последното картиране е установено, че общата площ на подходящите
местообитания е 1,31 хектара по данни от крайната карта на вида за зоната. До края на
2012  г.  не са установени  геореферирани находища на вида в зоната.  Потенциалните
местообитания са 38,21 хектара.

Карта на разпространение на вида Алпийска розалия (Rosalia alpina)

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
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 От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· Буков сечко (Morimus funereus) – това е вид бръмбар от сем. Листороги
(Scarabaeidae). Окраската му има защитна функция наподобявайки шарките на кората на
бука, върху който често се намира. Също така обитава мъртвата дървесина в букови и
дъбови гори.  Той не може да лети,  а само пълзи и местата където може да се срещне са
строго локализирани. Обикновено това са места във вътрешността на горските
екосистеми. Всеяден е и е нощно животно.

 По време на последното картиране е установено, че общата площ на подходящите
местообитания е 162,68 хектара по данни от крайната карта на вида за зоната. До края на
2012  г.  не са установени  геореферирани находища на вида в зоната.  Потенциалните
местообитания са 189,03 хектара.

Карта на разпространение на вида Буков сечко (Morimus funereus)

От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
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от приложената графична част към него, става ясно, че оптимални местообитания на вида
попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) – това е вид бръмбар от сем. Листороги
(Scarabaeidae). Обитава влажни широколистни гори с голям процент на мъртва дървесина.
Големият сечко предпочита изложени на слънце, болни или умиращи стари дъбове (най-
вече летен дъб, по-рядко зимен дъб, бук или бряст). Предпочитани са овлажнени стволове
на слънчеви места в гори на фаза на старост и разпадане. Остатъчни находища се срещат в
стари паркове.

По време на последното картиране е установено, че площта на подходящите
местообитания на вида е 59.77  ha. До края на 2012 г. не са установени  геореферирани
находища на вида в зоната. Общата площ на потенциалните местообитания е 133.18
хектара по данни от крайната карта на вида за зоната.

Карта на разпространението на вида
Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) в ЗЗ

От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.
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От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

Предмет на опазване в ЗЗ „Река Омуровска” BG0000443 са следните 4 вида риби:
· Маришка мряна (Barbus plebejus)  –  това е вид шаранова риба,

разпространена в долното и средното течение на реките Тунджа, Марица, Места, Струма и
притоците им. Характерни местообитания на вида са участъци с по-бързо течение и чисти
каменисто-песъчливи дъна, където търси храната си и се размножава. Изключително
добър плувец, маришката мряна без усилие преодолява съпротивлението на водата и
търси ракообразни и мекотели в течението. Тя е пасажна риба и се храни предимно
нощем. Класическите местообитания на мряната са местата от реките, където има
надвесени над водата дървета, прагове на реките, дълбоки вирове с течение. Разчита на
укритията на подмолите, където бяга ако е подплашена. Видът е балкански ендемит.

Видът е посочен в Специфичната информация получена в резултат на проект:
"Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I" към видовете риби, предмет на опазване в ЗЗ „Река Омуровска”,
BG0000443. След направената справка се оказа, че прикачената документация е за
проведено картиране за вида приморска мряна (Barbus bergi), който не присъства в зоната,
а не за маришка мряна  (Barbus plebejus). В прикаченият доклад от картирането е
посочено, че в зоната присъства друг вид маришка мряна – Barbus cyclolepis, за който
също няма прикачена информация. Това вероятно означава, че видът Barbus plebejus не
присъства в зоната. Въпреки това, от посочената информация в проекта на ОУП, става
ясно, че предвидените „Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в
границите на общината. Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да
е отрицателно въздействие върху този вид. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0;

· Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)  -  това e  дребна (6–8  см),
шараноподобна красиво оцветена речна рибка. Среща се в долните и средни течения на
повечето реки в България. Хайвера си поставя чрез специално яйцеполагало в мантията на
живи речни миди, хвърля 400 до 600 хайверени зърна. Мъжките са значително по ярко
оцветени в розово и червено от долната страна и синьо, виолетово и маслено залено от
горната,отстрани има ярка зелена ивица и едно по тъмно, понякога виолетово оцветено
петно от всяка страна в предната част на тялото.

При последното картиране на защитената зона са установени 1627 екз./ ха при
препоръчителна стойност 500 – 1500 екз./ ха, налице е благоприятно състояние по този
показател.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B8
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От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида не попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· Обикновен щипок (Cobitis taenia) - дължина до 15 см, тегло до 10 - 15 гр.
Разпространение: в почти цяла Европа и Азия до Япония. У нас навсякъде, с изключение
на горните течения на реките. Щипокът е малка, дънна, сладководна риба. Предпочита
бавнотечащи и стоящи води с тинесто песъкливо дъно, в което през деня се заравя така, че
само главата и опашката му се вижда. Нощем е активна. Храни се с дребни дънни
безгръбначни. Понася остър недостиг на разтворен във водата кислород. Живее 3 - 4
години. Полово съзрява на 2 г. Размножава се през април до юни. Расте твърде бавно.
Поради малките си размери и начина на живот ювенилните екземпляри на вида много
трудно се улавят. От друга страна, видът е устойчив към отрицателното антропогенно
влияние и към неблагоприятните фактори на средата. Където има възрастни индивиди се
предполага, че размножаването се извършва безпрепятствено.
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По време на последното картиране е установено, че числеността на вида в зоната е
1493  екз.  /  ха,  при препоръчителна стойност 100  -  1000  екз.  /  ха.  По този показател
популацията на вида в границите на зоната е в благоприятно състояние.

От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида не попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

· Балкански щипок (Sabanejewia aurata) – обитава средните и горните
течения на постоянни реки с пясъчно-чакълесто дъно и бързо течение. Щипокът е малка,
дънна, сладководна риба от Разред Шараноподобни (Cypriniformes). Балканският щипок
се различава от другите щипоци по по-ниското и източено тяло, както и по наличието на
повече и по-малки петна по страните на тялото. В миналото е установен в горните и
средните течения на повечето дунавски притоци, както и в много от притоците на р.
Марица. Отрицателно действащи фактори - загуба на местообитанията, в резултат на
хидротехнически дейности, замърсяване на водите, както и на голите сечи в планинските
райони, водещи до увеличаване на поройността и затлачване на реките.
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По време на последното картиране е установено, че числеността на вида в зоната е
80  екз.  /  ха,  при препоръчителна стойност 80  -  300  екз.  /  ха.  По този показател
популацията на вида в границите на зоната е в благоприятно състояние.

От предоставения картен материал е видно, че защитената зона навлиза едва
няколко квадратни метра в териториалния обхват на община Стара Загора. В прикаченият
доклад за разпространение и оценка на ПС на вида, резултат от проведеното картиране и
от приложената графична част към него, става ясно, че потенциални местообитания на
вида не попадат в защитената зона на територията на община Стара Загора.

От посочената информация в проекта на ОУП, става ясно, че предвидените
„Устройствени зони” не засягат територии на защитената зона в границите на общината.
Следователно елементите на ОУП няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху разгледаното местообитание. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0;

5.1.4. Анализ на въздействието на ОУП на община Стара Загора върху видове,
предмет на опазване в защитена зона BG0000628, “Чирпански възвишения”.

Вероятни въздействия върху типовете природни местообитания и растителни
видове и рискове.
 Преки въздействия:

Унищожаване на местообитания
Пряко унищожаване на местообитания вследствие на строителни работи, свързани с

изкопаване на земна маса, депониране на отпадъци от строителната дейност, увреждания
при създаване и поддържане на инфраструктурата.
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Унищожаване  на индивиди
Възможно е унищожаване на части от популации на растителни видове при пряко

въздействие на техни местообитания, включително при строителство и поддържане на
инфраструктурата в границите на естествено разпространение на популациите им, или
фрагментиране на местообитанията на видове.

Прегради за нормално функциониране на местообитанията (фрагментация)
Възможно е, при извършване на строителните работи, изграждането на укрепителни
съоръжения, при ненавременното оползотворяване и извозване на строителни отпадъци,
сериозно нарушаване на водния режим с които е възможно да се получат прегради. При
определени условия  те могат да предизвикат фрагментация на местообитания, с което
може да се влоши тяхното природозащитно състояние.

  Косвени въздействия:
Повишена опасност от пожари
При експлоатация и поддържане на инфраструктурата, съществува опасност от

пожари. Същите са възможни и при движението на по-големи човешки, включително и
туристически потоци, следствие от което се достига до пряко унищожаване на индивиди
на растителни видове и местообитания – обект на опазване в зоната.

Нахлуване на чужди растителни видове в природните местообитания
При строителството и експлоатацията на обекти, при създаването на зелени площи,

при ползване на сгради и съоръжения и при придвижването на големи групи хора, е
възможно внасяне на чужди, инвазивни, плевелни и рудерални растителни видове, които
променят видовата структура на местообитанията и местообитанията на растителните
видове,  влошават природозащитното състояние и могат да бъдат конкуренти на
растителни видове, обект на опазване в зоната, както и на типични за местообитанията
видове. Създават се предпоставки за генетична ерозия на видове с чужди такива, близки в
родствено отношение до тях.

Защитена зона „Чирпански възвишения”, BG0000628 е обявена по Директива
92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания. Изработката на нов ОУП на общ.
Стара Загора, посредством предвидените за реализация инвестиционни предложения, би
могло да има известно негативно въздействие върху биоразнообразието в защитената зона
и извън нея. За целите на настоящия ДОСВ, ще бъде ползвана специфичната информация
от Стандартния формуляр на зоната, тъй като все още няма конкретни данни от
последното картиране на местообитанията в ЗЗ „Чирпански възвишения”. Според
наличните данни е направе и кратък анализ на въздействието на ОУПО Стара Загора
върху типовете местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в
защитената зона.  При изготвянето на анализа са ползвани и данни от собствени полеви
проучвания и наблюдения на екипа, разработил настоящият доклад.

В ЗЗ „Чирпански възвишения” BG0000628 са вписани в Стандартен формуляр
следните шест типа природни местообитания:
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· 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик
(Festuco-Brometalia)(*важни местообитания на орхидеи)

Това са ксеротермни до мезоксеротермни тревни съобщества на варовикова основа
от разред Festucetalia valesiacae.  Представени са както от континентални или
субконтинентални пасища или ливадни степи, така и от многогодишни тревни съобщества
на варовити склонове от субсредиземноморските региони. Много от тези съобщества са
вторични - на мястото на унищожени гори. Видовият състав е изключително
разнообразен. Най-често доминират Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Stipa
spp., Festuca valesiaca и по-рядко многогодишни Bromus spp. в предпланините на Западна
България.

Важните места с орхидеи се определят на основата на един или няколко от
следните критерии:

•   местообитание с участие на голям брой видове орхидеи;
• местообитание на популация от поне един вид орхидеи, смятани като нетипични

за тази територия;
•   местообитание на един или няколко вида орхидеи,  смятани като редки за тази

територия.
Растения: Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Stipa capillata, S. pennata

agg., Festuca valesiaca, Brachypodium pinnatum, Bromus inermis, B. erectus, Poa angustifolia,
Anthyllis vulneraria, Coronilla varia, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea
scabiosa, Dianthus giganteus, D. moesiacus, Eryngium campestre, Koeleria macrantha,
Filipendula vulgaris, Convolvulus cantabrica, Salvia nemorosa, Leontodon crispus.

В предоставения картен материал, площи от това местообитание липсват.
Не е оценявано въздействие върху него.

· 62А0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества

Това са ксеротермни тревни съобщества, близки до степните съобщества от разред
Festucetalia valesiacae. Те се характеризират с по-голямо участие на средиземноморски
видове. Разпространени са в ниските части на хълмистите възвишения, върху плитки,
скелетни почви.

Растения: Carex humilis, Bromus moesiacus, Centаurea chrysolepis, Satureja
montana, Asphodelus albus, Potentilla alba, P. cinerea, Edraianthus serbicus, Plantago
argentea, Chrysopogon gryllus, Jurinea mollis, Iris reichenbachii, Pulsatilla montana,
Asphodeline lutea, А. Taurica, Artemisia alba, Anthericum liliago, Fumana procumbens,
Hyssopus officinalis, Teucrium polium, Hypericum rumeliacum, Genista januensis, G. rumelica,
G. sesselifolia ssp. Trifoliata, Koeleria splendens, Stipa capillata, S. epilosa, Scorzonera
hispanica, Euphrasia hirtella, Pedicularis petiolaris, Sesleria latifolia, Trinia glauca, Euphorbia
niciciana.

В предоставения картен материал, площи от това местообитание липсват.
Не е оценявано въздействие върху него.

· 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове
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Вътрешни варовикови скални склонове с растителност с голямо локално
разнообразие и многобройни ендемични видове.

Растения: Сциофилни хазмофитни съобщества с участието на Cystopteris
fragilis, Asplenium trichomanes, Asplenium viride, Parietaria lusitanica, Haberlea

rhodopensis.
Хелиофилни хазмофитни съобщества c участието на Ceterach officinarum, Asplenium

ruta-muraria, Trachelium rumelianum, Saxifraga sempervivum, S. Stribrnyi, Achillea
ageratifolia, Draba athoa, D. Aizoides Inula aschersoniana, Arenaria rhodopaea, Micromeria
dalmatica, Minuartia bosniaca, Ramonda serbica.

Хазмофитни съобщества от алпийския пояс с участието на Leontopodium alpinum,
Saxifraga oppositifolia, Draba tomentosa, D. scardica, Alyssum cuneifolium, Arabis ferdinandi-
coburgi, Kernera saxatilis, Androsace villosa, Aubrieta gracilis.

В предоставения картен материал площи от това местообитание липсват.
Не е оценявано въздействие върху него.

Карта на тревни съобщества (пасища, ливади, необработваеми площи)
попадащи в ЗЗ Чирпански възвишения на територията на община Ст.Загора.

Предоставен е картен материал от екипа изработващ Устройствения план, в който
са представени – необработваеми земи, пасища и ливади. Устройствени зони в тях не са
предвидени;

· 91АА Източни гори от космат дъб
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Светли дъбови гори, доминирани от Quercus pubescens, на каменисти места с
разнообразна скална основа (варовици и силикати). Често заедно с косматия дъб могат да
съдоминират и други дървесни видове с подобна екология – Quercus virgiliano, Carpinus
orientalis, Fraxinus ornus. Срещат се в условията на преходно-континентален, преходно-
средиземноморски и евксински климат. Видовият им състав е много богат, често включва
топлолюбиви средиземноморски елементи.

Растения: Quercus pubescens, Q. virgiliana, Q. frainetto, Q. cerris, Fraxinus ornus, Acer
monspessulanum, Carpinus orientalis, Pistacia terebinthus, Geranium sanguineum, Pyrus
amygdaliformis, Juniperus oxycedrus, Phillyrea latifolia, Colutea arborescens, Coronilla emerus,
Cistus incanus, Hypericum olympicum, Asparagus acutifolius, Ruscus aculeatus, Carex michelii,
Limodorum abortivum, Orchis purpurea, Crocus pulchellus, Potentilla micrantha, Tanacetum
corymbosum, Viola suavis, V. hirta, Anemone pavonina.

Карта на разпространението на местообитания 9170 и 91АА представени в ЗЗ
Чирпански възвишения на територията на община Стара Загора.

Съобразно картирането на зоната, съобществата на природно местообитание 91АА
заемат средно големи площи. Общата площ на местообитанието в Защитената зона е
2980.42755ха. Местообитанието е сравнително добре представено в тази част от ЗЗ
Чирпански възвишения, която попада в територията на община Стара Загора.
Съществуващите и планирани устройствени територии не засягат площи с това
местообитание. Следователно елементите на ОУПО Стара Загора няма да причинят,
каквото и да е отрицателно въздействие върху природно местообитание  91АА Източни
гори от космат дъб. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0.
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· 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори
Субконтинентални ксеротермни дъбови гори, доминирани основно от Quercus

cerris и Q. Frainetto. В предпланините участва и Q. Petraea agg.,  а в Странджа – Q.
Polycarpa. Формират ксеротермния дъбов пояс между 150-600 (800) м в цялата страна.
Срещат се на сухи, но сравнително богати сиви горски и канелени почви. Флористичният
им състав е разнообразен и зависи от екологичните условия. Условно могат да бъдат
разделени на три групи:

А) Континентални смесени дъбови гори – срещат се по местата с континентален и
преходно-континентален климат.

Б) Субсредиземноморски смесени дъбови гори – те са разпространени в южните
части на страната и в състава им участват много средиземноморски елементи.

В) Евксински гори на Quercus polycarpa – разпространени са само в Странджа и
Източна Стара планина. В състава им участват много вечнозелени видове.

Растения:
А) Quercus petaea agg., Q. Cerris, Q. Frainetto, Acer tataricum, Ligustrum vulgare,

Festuca heterophylla, Brachypodium sylvaticum Potentilla micrantha, Tanacetum corymbosum,
Campanula persicifolia, Viscaria vulgaris, Lychnis coronaria, Silene viridiflora, Hieracium
racemosum, Galium pseudoaristatum, Lathyrus niger, Peucedanum alsaticum, Bupleurum
praelatum, Helleborus odorus, Crocus flavus, Physospermum cornubiense.

Б) Quercus cerris, Q. Frainetto, Q, pubescens, Fraxinus ornus, Acer monspessulanum, A.
Hyrcanum, Paliurus spina-christi, Colutea arborescens, Coronilla emerus, Juniperus oxycedrus,
Huetia cynapioides, Steffanovia daucoides, Cistus incanus, Asphodeline liburnica, Hypericum
montbretii.

В) Quercus polycarpa, Q. frainetto, Fagus orientalis, Rhododendron ponticum, Daphne
pontica, Ilex colchica, Epimedium pubigerum, Calluna vulgaris, Erica arborea, Hypericym
calycinum, Pyracantha coccinea. Primula acaulis ssp. Rubra.
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Карта на разпространение на природно местообитание 91M0, Балкано-панонски
церово-горунови гори

От приложеният по-горе картен материал при последното картиране на зоните е
видно,  че в ЗЗ Чирпански възвишения на територията на община Стара Загора,  това
местообитание заема около 20 % от територията. Няма елементи на ОУП, които да зясягат
територии от това местообитание. Следователно елементите на ОУПО Стара Загора няма
да причинят каквото и да е въздействие върху природното местообитание. Оценка на
въздействието по десетобалната скала – 0;

· 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа

Ксерофитни до мезоксерофитни гори с доминиране на Tilia tomentosa,
разпространени в континенталните региони на Северна България. Срещат се главно в
хълмистите равнини и в предпланините –  най-големи са масивите в Лудогорието,  на
северни и източни склонове върху разнообразнa основа: льос, варовик и др. На места
липата вторично е разширила разпространението си основно в резултат на избирателното
изсичане на дъбовете – Quercus cerris, Q. Petraea agg., Q. Robur, с които често образуват
смесени ценози. В състава на тези гори влизат както ксеротермни видове от разред
Quercetalia (Helleborus odorus, Ligustrum vulgare), така и по-мезофилни от разред Fagetalia
и съюз Carpinion (Scilla bifolia, Staphylea pinnata).

Растения: Tilia tomentosa, Quercus ceris, Q. robur, Fraxinus ornus, Staphylea pinnata,
Ruscus aculeatus, R. hypoglossum, Melica uniflora, Hedera helix, Helleborus odorus, Corydalis



178

spp., Polygonatum odoratum, Convallaria majalis, Galanthus elwesii, Gagea minima, Scilla
bifolia, Anemone ranunculoides, Isopyrum thalictroides.

В предоставения картен материал лиипсват площи от това местообитание на
територията на община Стара Загора (в ЗЗ Чирпански възвишения).

Не е правена оценка на това местообитание.

В ЗЗ „Чирпански възвишения” BG0000628 е вписан в Стандартен формуляр един
вид бозайник:

· Лалугер. Лалугерът (Spermophilus citellus), е вид дребен гризач от семейство
Катерицови (Sciuridae). За разлика от родствената катерица, лалугерът води наземен
начин на живот. Лалугерите предпочитат открити местности с ниска тревна
растителност, често в близост до обработваеми земи и населени места.

Сравнително широко разпространен вид, който се среща главно в равнините
(Дунавска и Тракийска) като до около 82.5% от колониите се срещат до 500 м н.в. Среща
се в слабо структурирани популации (колонии) в откритите необработваеми безлесни
местообитания, открити необработваеми места покрити с ниска тревна растителност
(ливади, пасища, сухи степи, покрайнините на обработваемите полета, покрай пътища и
др.). Отрицателно действащи фактори: деградация на пасищата, обработката на земята,
наводняване на местообитанията, застрояване, третиране с агрохимикали, промяна на
начина на земеползване и др.

Карта по предварителен модел на вида лалугер Spermophilus citellus

В ЗЗ Чирпански възвишения попадаща в границите на община Стара Загора са
картирани няколко площи (8 бр.) с пригодни местообитания за лалугер обща площ – 60,7

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0


179

ха . От тях 2,2 ха (3,66%) попадат в устройствена зона Жм1. Дейността   има   много слабо
отрицателно въздействие – 1;

В ЗЗ „Чирпански възвишения” BG0000628 е вписан в Стандартен формуляр един
вид прилеп:

· Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) – това е вид дребен бозайник от
семейство Гладконоси прилепи (Vespertilionidae). В България се срещат рядко, главно в
равнинните и хълмисти области. Дългоухият нощник живее главно в горите, като
извършва кратки миграции между летните и зимните убежища –  до 35  км.  През лятото
живее в хралупи на дървета, по-рядко постройки и пещери, като често сменя жилището
си. Зимува в пещери и галерии с температура 3,6 до 10,5°C, в които се премества
сравнително късно, а понякога сменя жилището. Бехщайновият нощник е обитател на
стари широколистни и смесени гори. Известен е от 63 находища у нас, в планините до
1650 m. Най-голяма е концентрацията на находища в пояса 0-300 m (24 находища, 42%) и
в пояса 301-600 m (12 находища, 21%). Най-голям брой индивиди са установени в
буковите и смесени гори в пояса 800-1450 m. Горите с преобладаване на цер (Quercus
cerris), полски ясен (Acer campestre) и по-рядко от обикновен габър (Carpinus betulus) или
източен бук (Fagus orientalis). Видът е под закрила на Закона за биологичното
разнообразие, включен в Приложение 2 и 3; Бернска конвенция, Приложение ІІ; Бонска
канвенция, Приложение ІІ; EUROBATS; Директива 92/43/ЕЕС, Приложение 2 и 4; IUCN
2002, категория Уязвим.

Карта на местообитанията на Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) в границите на ЗЗ
Чирпански възвишения на територията на община Стара Загора.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Съгласно предоставеният от МОСВ материал под 20% от територията на ЗЗ
Чирпански възвишения на територията на община Стар Загора е пригодно местообитание
на този вид. При разпределението на териториално-устройствените зони на ОУПО Стара
Загора, не се засягат територии от местообитанията му. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0.

В ЗЗ „Чирпански възвишения” BG0000628 са вписани в Стандартен формуляр
следните четири вида влечуги:

· 5194 - Пъстър смок (Elaphe sauromates)

Среща се южно от от Стара планина и в западната половина на Горнотракийската
равнина. Сравнително запазени са популациите на места в Източните Родопи,
Тунджанския край, Сакар и Странджа, но и там видът е рядък. Пъстрият смок среща се в
равнинни, хълмисти и нископланински райони. Обитава както открити терени, така и гори
и храсталаци, предпочита валози, долове и др. Навлиза и в покрайнините на блата в
търсене на. Среща се от морското равнище до около 750 м надм. в.

Отрицателно действащи фактори – създаването на големи монокултурни блокове
във втората половина на XX в. и вследствие на това – премахване на синурите, горичките,
храстите във валозите и др., намаляване на площта на широколистните гори, залесяването
с иглолистни, горските пожари. По Черноморието – туристическото нашествие,
застрояването на крайбрежието. Прегазването по пътищата.

Карта на местообитанията на вида Пъстър смок Elaphe sauromates
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Предоставеният картен материал показва, че близо 80% от територията на ЗЗ
Чирпански възвишения попадаща в община Стара Загора е подходящо местообитание за
вида. При анализ на площите предвидени по устройствени зони е видно, че 36,5 ха от
местообитанието попадат в зони Жм1, 5,0 ха в зони Пп и 1,6 ха в зони Жм, общо 43,1 ха.
Дейността   може   да   предизвика   временни отрицателни въздействия – 2;

· Обикновена блатна костенурка (Emis orbiсularis). Този вид костенурки
представляват постоянни обитатели на водните басейни По време на размножителния
период излизат на сушата сред тръстиките и папура, където снасят и заравят яйцата си.

У нас се среща в бавнотечащи реки, разливи и стоящи водоеми в цялата страна.
Обитава блата, мочури, язовири, канали, езера, разливи, рибарници и микроязовири.
Среща се и в бракични водоеми по морското крайбрежие.  Горната граница на
разпространение е 1100 m н.в. В момента най-високата му плътност е установена в Южна
България – Източни Родопи, Сакар планина, Странджа, южните части на долината на р.
Струма и др. В останалите части на страната, поради съществуващите заплахи,
популациите му са силно разпокъсани. Хранят се предимно с растителна храна и са
активни през светлата част на денонощието.

Карта на местообитанията на вида Обикновена блатна костенурка (Emis orbiсularis)
на територията на община Стара Загора, попадащи в ЗЗ Чирпански възвишения
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В ЗЗ Чирпански възвишения, попадаща в пределите на община Стара Загора, има
представен картен материал за множество малки и по-големи пригодни вероятни
местобитания на вида. Въпреки че определени парцели от устройствените зони попадат в
местообитания на вида (около 3-4 ха), се оказва че същите не са специфични за обитаване
от вида – обработваеми площи, храсти и ниви по склонове. Не се очаква отрицателно
въздействие върху местообитанията на вида - 0.

· Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) е вид сухоземна костенурка,
срещаща се у нас. Видът е бил широко разпространен в миналото, но днес е застрашен от
изчезване не само у нас, но и в световен мащаб. Видът е приоритетен за опазване съгласно
редица международни природозащитни документи. У нас видът се среща от морското
равнище до около 1300 m н.в. На много места в най-равните части на Тракийската низина
и на Северна България, където е унищожена в следствие на модерното земеделие и
цялостната промяна на ландшафта. Видът е пряко свързан и с разредени дъбови гори.

Карта на местообитанията на вида Шипобедрена костенурка Testudo graeca
Според модела на разпространение, половината от площта на ЗЗ Чирпански

възвишения, попадаща в границите на община Стара Загора, е потенциално
местообитание на вида. Въпреки това само 14-15 ха от потенциалните местообитания
попадат в терени от устройствените зони на територията на ЗЗ.  От тях 7,2  ха попадат в
устроствени зони Жм1, 1,6 ха в зона Жм и 5,6 ха в зона Пп. Дейността   има   много слабо
отрицателно въздействие – 1;

· Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) е вид влечуго, един от четирите
европейски представителя на семейството на Сухоземните костенурки (Testudinidae).

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
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Шипоопашатата костенурка достига до 3-4  кг тегло (източния подвид е по-едър)  и 28  см
дължина. Много подобна е сродната ѝ шипобедрена костенурка (Testudo graeca), която
също се среща на територията на България. В България се среща подвидът Източна
шипоопашата костенурка (T. H. Boettgeri). Тя е разпространена в цялата страна в
областите с надморска височина до 1400 м, с изключение на Добруджа, планинските
местности в Западна България и равнинните райони с интензивно земеделие.
Шипоопашатата костенурка предпочита редки гори. Защитена от Приложение II на
Бернската конвенция и от Приложения II и III на Закона за биологичното разнообразие.
Основните причини за застрашеността на шипоопашатата костенурка са интензивното
земеделие, намаляването на горите и улавянето ѝ от хората.

Отрицателно действащи фактори са земеделската дейност на човека, особено през
последните десетилетия (създаване на уедрени блокове, напоителни системи, машинната
обработка на земята). Премахване на формите на микрорелефа, унищожаването на
равнинните гори; събиране за храна от населението. Отрицателно въздействие имат също
големите инфраструктури строежи (магистрали, газопроводи и др.), застрояването на
Черноморското крайбрежие, горските пожари.

Карта на местообитанията на вида Шипоопашата костенурка Testudo hermanni
Повече от половината територия на ЗЗ Чирпански възвишения попадаща в

границите на община Стара Загора е с пригодни местообитания на вида. Въпреки това в
устройствените зони попадат части от пригодните местообитания в порядъка на 4-5 ха.
Дейността не оказва въздействие – 0;

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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В ЗЗ „Чирпански възвишения” BG0000628 е вписан в Стандартен формуляр един
вид растение:

· Обикновена пърчовка Himantoglossum caprinum – Среща се ограничено в
цялата страна, до 1100 m н. в. Сравнително по-често в карстовите райони на Предбалкана,
Стара планина, Знеполски район, Родопи (Изт.). Вид от сем. Салепови, един от най-едрите
и привлекателни в Европа. Най-често срещан в страната от растителен вид от видовете от
приложение ІІb на Директива 92/43  в България.  Представен е като типичен вид (С)  в ЗЗ
Чирпански възвишения. Среща се по открити, слънчеви места, по-често на варовити
каменисти почви, по слабо използвани пасища, сред храсталаци на келяв габър и космат
дъб, на горски поляни в светли широколистни гори. По-чест в равнинни места и такива с
наклон до 15 (20)°. По-чест в участъците с тревно покритие, избягва ерозиралите
участъци. Един от характерните видове за местообитанието 6210 Полуестествени сухи
тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания
на орхидеи). Понякога се среща в традиционно стопанисвани лозя и в синурите сред тях,
както и стари овощни градини. Национален статус: Видът е защитен от българското
законодателство,  включен в Приложения 2  и 3  на ЗБР,  включен в Червен списък на
България със статус Уязвим [CR B2ab(ii,iv); C1; E] и в Червена книга на България.

Европейско ниво: Директива 92/43 - Приложения ІІb и ІVb.
Глобално ниво: Приложение 2 на CITES (Вашингтонската конвенция).

Отрицателно действащи фактори са залесяването с иглолистни култури; нередовната
паша в сезона на цъфтеж и плодоносене и изоставянето на териториите (в последните
десетилетия). През 70-те и 80-те години на миналия век превръщането на т. нар. пустеещи
места във вилни зони е причина за унищожаване на много популации.
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Находище на обикновена пърчовка Himantoglossum caprinum попадащо в ЗЗ
Чирпански възвишения, на територията на община Стара Загора.

На територията на ЗЗ Чирпански възвишения,  попадаща в рамките на Община
Стара Загора, площта на установените индивиди е 0,21 ха. Не се очаква отрицателно
въздействие върху това разпространението на вида тук, не са предвидени дейности по
приложение на Плана върху или в близост до находището - 0.

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

Оценката на степента на въздействие на проекта за изменението на Общия
устройствен план на община Стара Загора се базира на влиянието върху всеки от
критериите за благоприятен природозащитен статус - площ на засегнати типове природни
местообитания и популации в зоната, качество на местообитанията (структурни и
функционални параметри), въздействия при строителство и експлоатация, като преки и
косвени въздействия върху защитените зони. Отчитат се още структурни и функционални
параметри, като общата функционална роля на зоната за свързаността на мрежата -
биокоридорна функция, географска свързаност.

При реализацията и функционирането на предвидените жилищтни зони
производсствени зони в общината, както и при предвидените за реализация
инвестиционни проекти ще бъдат нарушени или засегнати незначителни по площ
местообитания на видове  включени като предмет на опазване в ЗЗ Чирпански възвишения
за опазване на местообитанията, обявени по Директива 92/43/ЕИО.

Тъй като преобладаваща част от предвидените за урбанизиране територии са
разположени около населените места, може да се прогнозира отсъствие на  фрагментация
на тези части от защитената зона.  Може да се твърди,  че това няма да доведе до рязко
влошаване на местообитания и фрагментация на популациите, тъй като площите в близост
до урбанизираните територии са обикновено натоварени откъм шум и безпокойство и не
предлагат достатъчно добри условия за обитаване на представителите на дивата флора и
фауна, в частност на видове, предмет на опазване в НЕМ Натура 2000.

Очаква се повишен антропогенен натиск и замърсяване с битови и строителни
отпадъци на околната среда в близост до разглежданите територии и в границите на
защитените зони. Това ще се отрази върху съседните територии и обитаващите ги
животински видове.

Бъдещ проблем ще се окаже презастрояването и усвояването на територии от
защитените зони за жилищни нужди или икономически инвестиционни проекти. Всяка
следваща инвестиционна инициатива водеща до загуба на местообитания и територии от
защитената зона трябва да бъде подложена на задълбочена оценка от специалисти в
различни области.

При оценката на въздействието върху видовете и местообитанията, предмет на
опазване в защитените зони, обявени по Директива 92/43/ЕО, е възприета утвърдена 10-
степенна скала на оценка, с която се отчитат различните параметри на значимост на
въздействията спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие:
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Табл. 5.2.1.
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.

Дейността може да предизвиква значителни, средносрочни или
дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде
премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. Възприети са следните четири
степени на въздействие в зависимост от баловите оценки:

0 - няма въздействие
от 1 до 3 - слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на

специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация;
от 4 до 6 - средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в

комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за намаляване или премахване;
от 7 до 10 - значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато

чрез избор на алтернативи или прилагане на смекчаващи и компенсаторни мерки.

Настоящият ДОСВ за проект на ОУПО Стара Загора разглежда съвместимостта му
със защитена зона за местообитанията „Чирпански възвишения“. При реализацията на
плана ще бъдат отнети  пренебрежимо малки площи от територията на защитената зона
(39,80 ха - 0,32 %) от ЗЗ „Чирпански възвишения“. Предвижданията на проекто-плана
засягат в най-слаба степен типовете природни местообитания и местообитания на видове,
предмет на опазване в защитените зони. По-долу са разгледани типове природни
местообитания и видове, имащи някакво въздействие по отношение запазване на
структурата и функциите на защитена зона за опазване на местообитанията „Чирпански
възвишения“.
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Въздействие върху структурата и функциите на защитена зона BG0000628
„Чирпански възвишения“:

От природните местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0000628
„Чирпански възвишения“ с реализацията на проекта за ОУП на община Стара Загора, не
се очакав да се  засегнат природни местообитания.

Оценката на степента на въздействие на ОУП на Община Старо Загора върху видове,
предмет на опазване, е представена в следните таблици:

- Лалугер Spermophilus citellus:

Табл. 5.2.2.

Параметри и
Въздействия

Брой индивиди Площ местообитания Биокоридори

Унищожаване или
увреждане на
местообитания

Не се очаква
въздействие

Слабо въздействие - 1 Не се очаква
въздействие

Опасност от пожари Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Смъртност на
индивиди

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Прекъсване на
биокоридори

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Опасност от битово и
др. замърсявания
(напр. аварии в
инфраструктурата)

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Кумулативно
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

- Пъстър смок Elaphe sauromates

Табл. 5.2.3.

Параметри и
Въздействия

Популация Площ местообитания Биокоридори между
зоните и свързаност
на местообитанията

вътре в зоните (липса
на фрагментация)

Унищожаване или
увреждане на
местообитания

Не се очаква
въздействие

Очаква се въздействие
в териториите
предвидени за
жилищно застрояване
- 2

Не се очаква
въздействие

Опасност от пожари Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие
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Смъртност на
индивиди

Очаква се въздействие
вследствие
увеличаване на
човешко присъствие -
2

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Прекъсване на
биокоридори

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Системно
безпокойство

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Кумулативно
въздействие

Слабо въздействие - 1 Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Шипобедрена костенурка Testudo graeca
Табл. 5.2.4.

Параметри и
Въздействия

Популация Площ
местообитания

Граница на
местообитание

Биокоридори

Унищожаване или
увреждане на
местообитания

Не се очаква
въздействие

Слабо въздействие
в териториите
предвидени за
жилищно
строителсво

Слабо
въздействие - 1

Не се очаква
въздействие

Опасност от
пожари

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Смъртност на
индивиди

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Прекъсване на
биокоридори

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Опасност от
битово и др.
замърсявания
(напр. аварии в
инфраструктурата)

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Кумулативно
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

- Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

Табл. 5.2.5.

Параметри и
Въздействия

Популация Площ
местообитания

Граница на
местообитание

Биокоридори

Унищожаване или
увреждане на

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Слабо
въздействие - 1

Не се очаква
въздействие
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местообитания

Опасност от
пожари

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Смъртност на
индивиди

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Прекъсване на
биокоридори

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Опасност от
битово и др.
замърсявания
(напр. аварии в
инфраструктурата)

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Кумулативно
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

Не се очаква
въздействие

При реализацията и функционирането на новите устройствени зони от ОУП на
община Стара Загора, няма да бъдат значително нарушени или засегнати типовете
местообитания или местообитания на видовете, включени като предмет на опазване в
засегнатите от предвиденото изменение на ОУП на общината защитена зона ”Чирпански
възвишения” BG0000107, обявена по Директива 92/43/ЕИО. При реализация на бъдещи
инвестиционни предложения на територията на общината могат да бъдат нарушени или
засегнати типовете местообитания или местообитания на видовете, включени като
предмет на опазване в защитените зони. Като се има предвид факта, че площите в близост
до урбанизираните територии са обикновено натоварени откъм шум и безпокойство и не
предлагат достатъчно добри условия за обитаване на представителите на видовете,
предмет на опазване в НЕМ Натура 2000, може да се направи заключение, че
въздействието върху тях ще бъде по-малко значимо от подобно такова на
местонахождения, отдалечени от урбанизирани територии, с ниско антропогенно
натоварване.

При бозайниците, като по-мобилна група животни, фрагментацията на
местообитанията не е в такава степен силно изразена, както при други видове бавно
подвижните животни – земноводни, влечуги, безгръбначни.

При направеното изложение до тук в ДОСВ на ОУПО Стара Загора, следва
заключението, че разгледаните защитени зони в териториалният обхват на общината, не са
подложени на сериозно натоварване откъм предвидени устройствени зони за развитието
на общинската икономика.

Няма да бъде нарушена целостта на защитенитe зони. Не се очакват значими
въздействия откъм загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове,
нарушаване на видовия състав.

Не се очакват химически, хидроложки и геоложки промени и др., по време на
реализацията на плана.
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА „ОБЩ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА” ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ
ЗОНИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ СТЕПЕНТА ИМ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА
НА ОПАЗВАНЕ В ТЯХ, В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ.

Неблагоприятните въздействия от реализация на общ устройствен план на община Стара
Загора можат да бъдат смекчени с поредица  от мерки. Те са свързани с показателите, които трябва да
бъдат заложени в ОУП и техническите проекти. За целта, екипа разработил настоящият ДОСВ на
ОУПО Стара Загора препоръчва следните смегчаващи мерки:

Ø Общи мерки, отнасящи се към нормативно изискващия се превантивен контрол:
1. Преди реализирането на всеки конкретен елемент на ОУП (за всяко отделно

инвестиционно предложение), да се преминава процедура по реда на Закона за опазване на околната
среда (ЗООС) и по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Инвестиционни предложения,
планове, програми или проекти, за които се изисква провеждане на процедура по реда на Глава шеста
от ЗООС и оценка на степента на въздействие с предмета и целите на опазване на защитените зони,
по реда на ЗБР, да се одобряват само след произнасяне със съответния административен акт за
съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване на препоръките от
извършените оценки, както и с условията на съответния административен акт.

2. Да отпаднат всички инвестиционни намерения, загубили правното си действие
съгласно чл. 93, ал. 7, чл. 99, ал. 8, чл. 88, ал. 4 от ЗООС и чл. 31, ал.7 във връзка с ал. 23 от ЗБР,
предвид изтеклия 5 годишен срок за осъществяването на инвестиционното предложение. Техния
начин на трайно ползване да остане със статута си преди започване на процедурите по околна среда -
пасища, ливади, горски фонд и др.   Предложението следва да бъде отразено в окончателния проект
на ОУПО Стара Загора.

3. Съобразяване на всички проектни решения с максимално опазване и
запазване на съществуващата зелена система.

4. При проектирането на нови обекти да се спазва принципа на запазване на
съществуващата растителност, чрез непрекъснат контрол върху изсичането на
растителността при разчистване на терените.

5. При проектиране и изпълнение на озеленителни мероприятия, част от
реализацията на инвестиционни предложения, да се предвиждат подходящи местни
видове, с цел запазване от инвазия на чужди и несвойствени видове в граничните
местообитания. Също така, в цитираните проекти да се предвидят характерни за района,
местни растителни видове, които да осигурят възможност за почивка, хранене и гнездене
на различни видове птици.

6. При провеждане на строителни дейности в периода май-юни да се прави
предварителен оглед на терените за избягване унищожаването на гнезда, яйца и малки на
наземно гнездящи видове птици.

7.  Приоритетно изграждане на съпътстваща инфраструктура за пречистване
на отпадъчни води. Очакван ефект: Предотвратяване влошаване на качествата на съседни
природни територии с местообитания на видове предмет на опазване.
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8. Преди пристъпване към строителство на обекти в зони по Натура 2000,
общината да определя маршрути за достъп, като се избягват окрайнини на гори, пасища и
местообитания, предмет на опазване в зоните. Очакван ефект: Смекчаване на
въздействието върху видове птици обитаващи окрайнини на гори и необроботваеми земи.

Ø По отношение на превантивни действия за предпазване от увреждане и
фрагментация на местообитания и видове, предмет на опазване в зоните:

1. Районът на община Стара Загора обхваща южните склонове на планината
Средна гора и част от Тракийската низина, климата е мек, с чести засушавания и високи
летни температури, а горската растителност е с голям дял на нискостъбления келгабъров
клас (с наличие на много храсти и тревна растителност под склопа). Поради тези причини,
района е с висока пожароопасност. Наложително е стриктно да се спазват
противопожарните мерки, за да не се допуска унищожаване на растителност и
животински видове в местообитанията, предмет на опазване в защитените зони - „Река
Съзлийка”, код BG0000425, „Река Мартинка”, код BG0000442, „Река Омуровска”, код
BG0000443, „Чирпански възвишения”, код BG0000628 по директива 92/43/ЕЕС, за
опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете..

Като резултат от тази мярка се очаква запазване на площите, типовото и видовото
разнообразие на природните местообитания и видовете, предмет на опазване в ЗЗ.

2. В много случаи растителни местообитания, предмет на опазване в
защитените зони граничат със земеделски обработваеми площи. При спазване на най-
добрите производствени практики в земеделието, не би следвало то да повлияе
отрицателно върху тези местообитания. Земеделието в района е интензивно, а
обработваемите площи са комасирани, което предполага ползване на модерна техника за
почвообработка и химизация.  Единственото по - сериозно влияние върху защитените
зони, би могло да бъде ползването на летателна техника при третиране на земеделските
култури с препарати за растителна защита, тъй като в тези случаи препаратите се
разпръскват във въздуха и могат да засегнат и други площи, освен предвидените за
обработка. Като се има предвид, че с ползване на тотален хербицид напр., биха могли да
бъдат унищожени големи количества от приоритетни за опазване растителни видове,
препоръчително е да не се допуска употреба на летателна и авиационна техника
(самолети, хеликоптери, моторни делтапланери и др.) при стопанисване на полски
култури, в границите на „Река Съзлийка”, код BG0000425, „Река Мартинка”, код
BG0000442, „Река Омуровска”, код BG0000443, „Чирпански възвишения”, код BG0000628
по директива 92/43/ЕЕС, попадащи в териториалния обхват на общ. Стара Загора.

В резултат от приложената мярка се очаква снижаване на риска от увреждане на
типовете месторастения в ЗЗ от пестициди, най-вече там, където те граничат със
селскостопански площи.

3. Немалка част от общинските гори в горските типове природни
местообитания, предмет на пазване в защитените зони на общ. Стара Загора са от
издънков произход.

Издънковите гори (местообитания 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-
Carpinetum; 91AA Източни гори от космат дъб; 91М0 Балкано-панонски церово-горунови
гори) проявяват типичните си характеристики: занижена възраст, влошени таксационни
показатели и неравномерна хоризонтална структура.  Издънковия произход е причина за
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опростената структура, което прави тези гори неустойчиви. Главна причина за това е
интензивното им стопанисване. Основната цел при стопанисване на издънковите
насаждения трябва да бъде превръщането им в семенни, при възприет турнус на сечта 50-
60 години. Едната от основните причини да не се случва този процес е, че основната сеч,
която се води е краткосрочно-постепенна. Извеждането й върху големи площи,
независимо от доброто семенно възобновяване не води до превръщане на насажденията.
Липсата на отгледни мероприятия (подпомагане на естественото възобновяване,
посредством изсичане на подлеса) за елиминиране на ролята на конкурентната издънкова
растителност и осветяване на семенния подраст води до липса на семенно възобновяване
и надмощие на издънките. С всяка следваща ротация, участието на габъра и други
храстови видове се увеличава и състоянието на насажденията се влошава.  За постигането
на целта, препоръчително е провеждането на постоянни наблюдения и провеждане на
система от лесовъдски мероприятия:

а) Извеждане на възобновителни сечи при установяване на семенно възобновяване.
Най-подходяща сеч за дъбовите гори е постепенно-котловинната сеч. Реда и начина за
изсичане на зрелия дървостой при тази сеч създава благоприятни условия за развитие на
семенния подраст. Освобождаването на подраста на групи дава възможност за извършване
на отгледни сечи върху малки площи и икономисване на средства. Друга подходяща сеч е
неравномерно-постепенната, която все още не се е наложила в практиката.

б) Провеждане на регулярни отгледни сечи за осигуряване на предимство на
семенния подраст пред издънките и храстите. Воденето на осветления през първите 5-6
години след освобождаване на семенния подраст е задължително мероприятие за
осигуряване на успешното му развитие.

В резултат на прилаганите лесовъдски мероприятия се очаква подобряване на
общото състояние на горските местообитания, посредством нарастване на средната
възраст на дървостоя и формиране на разновъзрастни насаждения, увеличаване на
семенния подраст и подобряване на общите показатели (ср. диаметър, ср. височина) и
стабилизиране на екологосъобразните функции на гората.

4. В някои типове природни местообитания (6210 Полуестествени сухи тревни
и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)(*важни местообитания на
орхидеи),  62А0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества, 6430
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс,
6510 Низинни сенокосни ливади, както и в голяма част от горските местообитания), се
наблюдава засилен антропогенен натиск от прекомерна паша и утъпкване от хора и
добитък. За подобряване на природозащитното им състояние е необходимо насърчаване
на ежегодното косене на съобществата и ограничаване на пашата. В много ливадни
местообитания се наблюдава промяна на видовия състав и преминаване от един тип
местообитание към друг. Основната причина за това е промяната в режима на ползване на
ценозите – от косене към умерена до интензивна паша. Промяната е резултат от
намаляването на броя на селскостопанските животни, поради което е намаляла
необходимостта от сено. В същото време близките до селищата ливади се ползват само
пасищно, в много райони интензивно, поради което има тенденция към промяна на
видовия състав. Налице е и обратна тенденция – интензивно използвани в миналото
пасища са изоставени и сега се ползват сенокосно, поради което видовият състав се
изменя в обратна посока.
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В резултат на приложената мярка се очаква опазване и възстановяване на видовия
състав на природните местообитания, разположени в близост до населени места и
подложени на прекомерна паша и утъпкване. Важно е също да се отбележи, че пашата
благоприятства запазването на фитоценозите, но само когато е в умерено количество.
Прекомерната паша води до изпотъпкване и цялостно унищожаване на растителните
видове и типове природни местообитания.

В резултат на предложените мерки се очаква опазване и възстановяване на видовия
състав на природните местообитания и местообитанията на видовете, особено
разположените в близост до населени места и до реките.

Анализизирайки гореописаните смекчаващи мерки става ясно, че с прилагането им
ще се постигне намаляване и отстраняване на част от неблагоприятните въздействия от
осъществяването на ОУП и евентуалните инверстиционни предложения.

Общо се налага изводът, че при така описаните технологични рамки, прилагането
на ОУПО Стара Загора, няма да предизвика значително отрицателно въздействие върху
предмета на опазване в разглежданите защитени зони.

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 ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА.

В Доклада за ЕО и в ОУПО Стара Загора са разгледани варианти за решение на
транспортните, технологичните, инфраструктурните, икономическите, екологичните и
социалните проблеми, свързани с осъществяването на дейностите и услугите и
обосновано се предлага оптималното решение.

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.

За реализацията на плана са разгледани следните алтернативи:
7.1. Алтернативи за местоположение на плана
По отношение на местоположението на съотетната територия, предмет на ОУП,

липсват алтернативи, понеже. границите са лимитирани. С оглед на принадлежността на
териториите към община Стара Загора, всяка друга алтернатива спрямо
местоположението на плана би била неуместна, тъй като има обективна невъзможност за
това. Възможности обаче съществуват по отношение на местоположението на отделните
сгради и съоръжения в конкретните териториално-устройствени зони. В този аспект
съществуващите дадености и ограничения не предоставят големи възможности за
алтернативи, понеже приетите решения в повечето случаи са единствено възможните.

7.2. Алтернативи за капацитет на урбанизираните терени и отражението им върху
предмета на опазване в защитените зони
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Възможно е при проектирането на обслужващи сгради и съоръжения в
урбанизирани терени, 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 урбанизирания характер на терена, предвиден за
реализация на съответното ППП или ИП.

7.3. За мерки, ограничаващи въздействието върху местообитанията и  видовете,
предмет на опазване в разглежданите защитени зони

Разгледани са алтернативи с цел ограничаващи въздействието върху
местообитанията и видовете от защитените зони, 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 планираните териториално-устройствени зони в ОУПО
Стара Загора.

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

7.4. Нулева алтернатива.
Нулевата алтернатива е свързана с неизпълнение на ОУПО Стара Загора. 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, които се
предлагат не могат да бъдат осъществени. При „нулевата алтернатива” ще се запази
сегашното екологично състояние на местообитанията на видовете бозайници, земноводни
и влечуги. 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 на опазване на зоните. От друга страна обаче, ако дадена територия (напр.
пасище, мера), не се поддържа по определен начин, то в резултат на сукцесията, след
определен период неминуемо ще е налице самозалесяване с дъвесно-храстови видове, в
последствие ще настъпят промени в съотношението им, което от своя страна ще повлияе
на степента и скоростта на заемане на откритите площи. По такъв начин пасищния
характер на дадена територията ще се трансформира в преходна към горска растителност,
което също би било загуба на открити местообитания,  подходящи за дадени видове,
предмет на опазване в зоната – напр. за вида лалугер. Такава тенденция в развитието на
растителната покривка на даден терен е доста вероятна, предвид недостатъчния брой диви
копитни бозайници или домашен добитък, които чрез пашуване да поддържат
полуестествения характер на пасищата.

Накратко освен нулевата алтернатива, съществуват още две възможни алтернативи.
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Първата възможна алтернатива за реализацията на плана е прилагането му, без да
бъдат приложени смекчаващите мерки предложени в точка 6.

Втората алтернатива за реализацията на плана, с цел запазване на площите и
естественото състояние на природните местообитания, местообитанията на целевите
животински видове и техните популации, предмет на опазване в защитените зони на
територията на Общината, която е реализиране на плана с прилагане на предложените в т.
6 смекчаващи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на
неблагоприятните въздействия от осъществяване на проекта за ОУПО Стара Загора:

Алтернативи Природни
местообитания и

целеви
животински

видове, за които
остават известни

въздействия
въпреки

възможните мерки
за смекчаване

Възможност за
компенсиране

Извод

Нулева Има въздействия в
рамките на

съществуващото
антропогенно
натоварване

Не се предвижда Изпълнява
изискванията на чл. 6

на Директива
92/43/ЕИО

Вариант 1 Въздействия върху
природните

местообитания и тези на
целевите животински

видове. Те ще са в
резултат на реализация

на предвиденото
устройствено

планиране, което от
своя страна ще

предизвика
формирането на

кумулативно
въздействие.

Без прилагане на
смекчаващите мерки

Не се изпълняват
изискванията на чл. 6

на Директива
92/43/ЕИО

Вариант 2 Въздействия върху
природните

местообитания и тези на
целевите животински

видове. Те ще са в
резултат на реализация

на предвиденото
устройствено

планиране, което от
своя страна ще

предизвика
формирането на

кумулативно

Могат да бъдат
приложени

допълнителни
смекчаващи мерки

свързани с
възстановяване и

опазване на
растителността и
местообитанията

Изпълнява
изискванията на чл. 6

на Директива
92/43/ЕИО
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въздействие.

С предлагането на втория алтернативен вариант, с който при реализиране на плана
с прилагане на предложените в т. 6 от смекчаващи мерки в настоящия ДОСВ, се цели да
бъде предотвратено в максимална степен в защитените зони по НАТУРА 2000 на
територията на община Стара Загора, влошаване на състоянието на естествените
природни местообитания, както и на популациите на животинските видове, предмет на
опазване в рамките на защитените зони.

Предвид даденото заключение относно степента на очакваното отрицателно
въздействие на оценявания ОУП, то реализирането му не е по-лоша алтернатива за
защитените зони.

8. КАРТЕН МАТЕРИАЛ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА
ОБЕКТИТЕ/ТРАСЕТАТА НА ПЛАНА СПРЯМО ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ, СЪОБРАЗНО КРИТЕРИИТЕ ПО ЧЛ. 22 ОТ
НАРЕДБАТА ЗА ОС.

Пълна характеристика на ОУП беше представена в т. 1, а характеристиката на
аналогични инвестиционни предложения с оглед изясняване на кумулативен ефект в т. 2.
С реализацията на бъдещи ИП на ОУПО Стара Загора не се очаква да бъдат значително
засегнати и увредени видове птици и техните местообитания, местообитанията на видове
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и типовете природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони.
Експлоатацията на обектите и съоръженията и урбанизиране на една малка част от
терените в зоните, 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 ОУПО,
които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и
проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие
върху защитените зони или тяхните елементи, както и пълното описание и характеристика
на защитени зони - „BG0000425 “Река Съзлийка”, „Река Мартинка”, BG0000442, „Река
Омуровска”, BG0000443 и „Чирпански възвишения” BG0000628 по Директива 92/43/ЕЕС,
за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете, представени в
т. 4, се налага заключение в съответствие с изводите направени в края на изложението в т.
5.:
Ø Реализацията на ОУПО Стара Загора в посочените терени и граници не влиза в грубо

противоречие и не нарушава целите за обявяването и определянето на защитените
зони;

Ø Степента на въздействие върху защитени зони „BG0000425 “Река Съзлийка”, „Река
Мартинка”, BG0000442, „Река Омуровска”, BG0000443 и „Чирпански възвишения”
BG0000628 по Директива 92/43/ЕЕС, за опазване на природните местообитания и
местообитанията на видовете, ще е минимална и незначителна, свързана със
засиления антропогенен натиск, в резултат, на което се очаква шумово и светлинно
въздействие;

Ø Дейностите не засягат находища и местообитания на редки, ендемични и включени в
приложенията на Закона за биологичното разнообразие растителни и животински
видове;

Ø Няма да се засегнат екологичните ниши на типичните и постоянни за зоните видове;
Ø Благоприятното природозащитно състояние на растителните и животински видове,

които са от значение за Общността, няма да бъде изменено. Няма да се засегне по
никакъв начин и да се въздейства върху включените в предмета на опазване в зоните
видове и техните местообитания. Структурата, функциите и целите на зоните няма
да бъдат нарушени,  както и връзката по между им и с останалите зони от
екологичната мрежа;

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

Ø Реализацията на ОУПО Стара Загора 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;

Ø Във връзка с изложеното, се налага заключението, че степента на въздействие на
ОУП, върху предмета на защитените зони се ограничава единствено до
безпокойство, което ще е с постоянно времетраене, но с ниска интензивност.

Таблица за степен на въздействието върху местообитания и видове:

Степен на
въздействия

върху

Степен на
въздействия върху
природозащитните

Възможни
смекчаващи

мерки

Наличие на алтернативни
решения и възможности

за промени
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местообитания
и популации
на видовете -
предмет на
опазване

цели и целостта на
защитената зона

ниска ниска да По отношение на
площадките – не;

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

Всички алтернативи са
разгледани

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

С изграждането, реализицията и експлоатацията на ОУПО Стара Загора НЯМА ДА
БЪДЕ ЗНАЧИТЕЛНО УВРЕДЕН ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ на
защитени зони „BG0000425 “Река Съзлийка”, „Река Мартинка”, BG0000442, „Река
Омуровска”, BG0000443 и „Чирпански възвишения” BG0000628 по Директива 92/43/ЕЕС,
за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете.

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

10. НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 33 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.
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11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ,
МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ИЗТОЧНИЦИ НА
ИНФОРМАЦИЯ, ТРУДНОСТИ ПРИ СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА
ИНФОРМАЦИЯ.

Оценката на въздействието е извършена въз основа на нормативната база по
българското екологично законодателство, адаптирано с европейското - Закона за опазване
на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените
територии и произтичащите от тях нормативни документи – правилници, наредби и
тарифи за обезщетения при нанесени неотстраними вреди. Ползвани са и „Червена книга
на България”, „Орнитологично важните места в България и Натура 2000” и др.

Методи за прогноза и оценка на въздействието.
Проведено е теренно посещение, оглед и на определени места схематично

картиране на местообитания от Приложение 1 на Директива 92/43/ЕЕС и Приложение 1 на
Закона за биологичното разнообразие. Изследването е направено през лятото на 2020 г.

Изследването на флората и фауната е осъществено по стандартната методика
(теренни посещения в подходящи местообитания) през 2020 г. Теренните посещения не са
направени с цел да се осъществява пълно картиране на флората и фауната, а за да се
провери на място състоянието на терена на природните местообитания и местообитанията
на видовете. Събраните данни са послужили като потвърждаване и допълване на
известните публикувани и непубликувани данни за съответните територии.

При оценката на въздействието върху видовете, обект на опазване, са използвани
литературни източници основно от последното картиране на защитените зони по Натура
2000 в България - специфична информация получена в резултат на проект:
"Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I"  (http://natura2000.moew.government.bg/), описващи
екологичните изисквания на съответните видове и собствени наблюдения на подобен тип
въздействия върху защитени зони и върху съответните видове и местообитания.

Методиката за оценка се основава на изискванията на Наредба за условията и реда
за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, като в
детайлите са следвани изискванията на методичното ръководство на Европейската
комисия за Оценка на планове и проекти, значително засягащи Натура 2000 места. При
определяне на параметрите, според които се оценява въздействието, са използвани
резултати от изработеното Ръководство за определяне и установяване на благоприятния
природозащитен статус на видове и местообитания от Директива 92/43/ЕИО (WWF,
Зелени Балкани, МОСВ и др. 2009). Ръководството е разработено на базата на практиката
в Европейския съюз и съобразено с особеностите на прилагане в България, доколкото това
е необходимо. Степента на въздействие е оценена на базата на стандартните критерии за
оценка на въздействията, залегнали в Европейските директиви - дългосрочност,

http://natura2000.moew.government.bg/
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обратимост, периодичност, кумулативност, тип на въздействие (основно, вторично),
възможност да бъдат приложени смекчаващи/компенсиращи мерки. За улеснение е
въведена 10-степенна скала, която да визуализира степента на въздействието. Скалата е
разработена за целите на извършване на ОВОС, прилагани в Европейския съюз, прилагана
е в България при разработването на стратегическата екологична оценка на Националната
програма за развитие на селските райони, в която са подлагани на оценка конкретни мерки
и дейности в програмата.

Директивата за хабитатите с високо качество:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/AA_case_study_compi
lation.pdf).

При определяне на засегнатите площи е работено в среда на Географски
информационни системи.

Не са срещнати трудности при набирането на необходимата информация.
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	Ценагрион (Coenagrion ornatum) - това е вид водно конче от семейство Coenagrionidae. Обитава  крайбрежните растителни участъци на по-големи реки или вточната и отточна част на стоящите водоеми. Новоизлюпени екземпляри са откривани непосредствено до водата, накацали по растителността в изцяло осветени участъци. В тези места са наблюдавани и големи струпвания от възрастни (предимно мъжки) индивиди. До края на 2012 г. при последното картиране на зоната, са установени 4 геореферирани находища. Находищата са локализирани в рамките на оптималното местообитание за вида в зоната. Изчислението е направено на основата на брой уловени или наблюдавани екземпляри за един час обследване на трансект от брега на водоем по алгоритъм съгласно методиката. Общата стайност на обилието в зоната е средна аритметична след калкулацията на стойностите по трансекти. Установени са 6 екземпляра от 2 трансекта/подтрансекта (в смисъла на методиката) с обща дължина 86,3 км.
	Бисерна мида (Unio crassus) - това е вид сладководна мида, двучерупчесто мекотело, срещаща се в повечето европейски реки. В региона около Черно море се среща много рядко. От началото на ХХ век, се наблюдава намаляване на популациите на вида, най-вече поради замърсяване и влошаване на качествата на сладководните басейни. Един от най-застрашените местни сладководни миди, включен в Приложение 2 и 4 на Директива 92/43/ЕЕС. Основен неприятел на вида в природата е бил видрата, но впоследствие, бисерната мида е станала предпочитана храна на инвазивни видове като ондатра (Ondathra zibethicus), миеща мечка (Procyon lotor) и американската норка (Neovison vison).
	За периода 2011-2012 г. са установени 6 геореферирани находища при картирането на зоната. В изследваните 9 трансекта от по 100 м2 са установени общо 436 екземпляра (14 живи и 422 черупки) от целевия вид. Средната стойност на обилието на вида в зоната е 0,48 екз./м2 (Ab = 0,48±0,46). По данни от крайната карта на разпространението на вида в зоната, общата площ на потенциалните местообитания е 218,98 ha.



