Код на зона
Име на зона
BG0000151
Айтоска планина
Целеви обекти
Таксономия

Код

Име

Приоритет

Площ в ха*
опт. мест. пот. мест.

Местообитания h1530 Панонски солени степи и солени блата
Местообитания h4090 Ендемични оро-средиземноморски
съобщества от ниски бодливи храстчета
Местообитания h6210 Полуестествени сухи тревни и храстови
съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи)
Местообитания h6220 Псевдостепи с житни и едногодишни растения
от клас Thero-Brachypodietea
Местообитания h6240 Субпанонски степни тревни съобщества
Местообитания h62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни
съобщества
Местообитания h6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в
равнините и в планинския до алпийския пояс
Местообитания h8220 Хазмофитна растителност по силикатни
скални склонове
Местообитания h8230 Силикатни скали с пионерна растителност от
съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albiVeronicion dillenii
Местообитания h91AA Източни гори от космат дъб
Местообитания h91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори
Безгръбначни 1014 Vertigo angustior
Безгръбначни 1032 Unio crassus
Безгръбначни 1083 Lucanus cervus
Безгръбначни 1087 Rosalia alpina
Безгръбначни 1088 Cerambyx cerdo
Безгръбначни 1089 Morimus funereus
Безгръбначни 4045 Coenagrion ornatum
Риби
1134 Rhodeus sericeus amarus
1149 Cobitis taenia
Риби
Земноводни
1171 Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
Земноводни
1188 Bombina bombina
Влечуги
1217 Testudo hermanni
Влечуги
1219 Testudo graeca
Влечуги
1220 Emys orbicularis
Влечуги
5194 Elaphe sauromates
Бозайници
1303 Rhinolophus hipposideros
Бозайници
1307 Myotis blythii
Бозайници
1323 Myotis bechsteinii
Бозайници
1324 Myotis myotis
Бозайници
1335 Spermophilus citellus

F1
F2

468.65
26.87

F1

889.49

F1

5,058.40

F1
F2

22.01
173.51

F2

4.80

F2

0.08

F2

2.59

F1
467.89
F2
1,576.73
Без приоритет
Без приоритет
23.32
Без приоритет 4,083.92
F1
F2
3,342.00
F2
3,578.76
Без приоритет
827.20
Без приоритет
507.44
504.44
Без приоритет
F2
296.96
F2
56.60
F2
0.52
F2
92.40
F2
158.00
F2
6,088.64
Без приоритет
9.04
F2
44.12
F2
136.96
F2
44.12
Без приоритет 11,922.28

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.869

Код на зона
BG0000151
Бозайници
Бозайници
Бозайници
Бозайници
Бозайници

Име на зона
Айтоска планина
1352
1355
2609
2617
2635

Canis lupus
Lutra lutra
Mesocricetus newtoni
Myomimus roachi
Vormela peregusna

F1
Без приоритет
565.40
Без приоритет
431.88
Без приоритет
Без приоритет 10,866.76

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.879

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
h1530

Име
Панонски солени степи и солени блата

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F1
FV FV FV FV
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
468.65
Община
РИОСВ
Бургас
Бургас
Поморие
Бургас

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за
земеделски площи
A04.01 - Интензивна паша
A10 - Реструктуриране на собствеността
върху земеделските земи
C03.02 - Генериране от слънчева енергия
D01.02 - Пътища, шосета
E01 - Урбанизирани райони, обитавани от
човека
E04 - Конструкции, сгради в пейзажа

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.871

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
h4090

Име
Ендемични оро-средиземноморски
съобщества от ниски бодливи храстчета

Приоритет
F2
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
FV FV FV FV
Площ в ха за пот. мест. *

26.87
Община
Айтос

РИОСВ
Бургас

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 43 - Подобряване на структурата и функциите на
горските природни местообитания.
М 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.

A02.01 - Интензифициране на земеделието
A04.01 - Интензивна паша
B01.02 - Изкуствено залесяване в открити
земи (неместни дървесни видове)
D01.02 - Пътища, шосета
D02.01 - Електропроводи и телефонни
линии
D02.03 - Комуникационни мачти и антени
E01.01 - Непрекъсната урбанизация
E04.01 - Селскостопански конструкции,
сгради в пейзажа
H05.01 - Боклук и твърди отпадъци
J01.01 - Изгаряне

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.872

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
h6210

Име
Полуестествени сухи тревни и храстови
съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи)

Приоритет
F1
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
FV FV FV FV
Площ в ха за пот. мест. *

889.49
Община
Айтос
Бургас
Поморие

РИОСВ
Бургас
Бургас
Бургас

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за
земеделски площи
A04.01 - Интензивна паша
D01.02 - Пътища, шосета
D02.01 - Електропроводи и телефонни
линии
E01 - Урбанизирани райони, обитавани от
човека
E04 - Конструкции, сгради в пейзажа
F04 - Вземане/ отстраняване на сухоземни
растения от общ характер
G02 - Конструкции за спорт и отдих
H05.01 - Боклук и твърди отпадъци
I01 - Агресивни неместни видове;
J02.01 - Сметища, рекултивиране на терени и
изсушаване, общо

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.873

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
h6220

Име
Приоритет
Псевдостепи с житни и едногодишни растения F1
от клас Thero-Brachypodietea
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
FV U1 FV U1
Площ в ха за пот. мест. *

5,058.40
Община
РИОСВ
Айтос
Бургас
Бургас
Бургас
Поморие
Бургас
Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за
земеделски площи
A04.01 - Интензивна паша
D01.02 - Пътища, шосета
D02.01 - Електропроводи и телефонни
линии
E01 - Урбанизирани райони, обитавани от
човека
E04 - Конструкции, сгради в пейзажа
F04 - Вземане/ отстраняване на сухоземни
растения от общ характер
G02 - Конструкции за спорт и отдих
H05.01 - Боклук и твърди отпадъци
I01 - Агресивни неместни видове;
J02.01 - Сметища, рекултивиране на терени и
изсушаване, общо
K02.01 - Промяна на състава на видовете
(сукцесия)

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.874

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
h6240

Име
Субпанонски степни тревни съобщества

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F1
FV U1 FV U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
22.01
Община
РИОСВ
Айтос
Бургас

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за
земеделски площи
A04.01 - Интензивна паша
D01.02 - Пътища, шосета
D02.01 - Електропроводи и телефонни
линии
E01 - Урбанизирани райони, обитавани от
човека
E04 - Конструкции, сгради в пейзажа
F04 - Вземане/ отстраняване на сухоземни
растения от общ характер
G02 - Конструкции за спорт и отдих
H05.01 - Боклук и твърди отпадъци
I01 - Агресивни неместни видове;
J02.01 - Сметища, рекултивиране на терени и
изсушаване, общо

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.875

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
h62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни
съобщества

Приоритет
F2
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
U2 U2 FV U2
Площ в ха за пот. мест. *

173.51
Община
Айтос
Бургас
Поморие

РИОСВ
Бургас
Бургас
Бургас

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за
земеделски площи
A04.01 - Интензивна паша
C01.01.01 - Кариери за пясък и чакъл
D01.02 - Пътища, шосета
D02.01 - Електропроводи и телефонни
линии
E01 - Урбанизирани райони, обитавани от
човека
E04 - Конструкции, сгради в пейзажа
F04 - Вземане/ отстраняване на сухоземни
растения от общ характер
G02 - Конструкции за спорт и отдих
H05.01 - Боклук и твърди отпадъци
I01 - Агресивни неместни видове;
J02.01 - Сметища, рекултивиране на терени и
изсушаване, общо
К02.01 -

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.876

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
h6430

Име
Хидрофилни съобщества от високи треви в
равнините и в планинския до алпийския пояс

Приоритет
F2
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
FV FV FV FV
Площ в ха за пот. мест. *
4.80

Община
Поморие
Номер и Име на Мярка

РИОСВ
Бургас

Код и Име на Заплаха/Влияние

K01.03 - Изсъхване
М 13 - Предотвратяване на засушаването в
местообитания в следствие на климатични промени.**
М 23 – Оценка на влиянието на климатичните промени M01.02 - Суша и намаляване на валежите
върху целеви видове и природни местообитания **
М 44 - Подобряване на структурата и функциите на
D01.02 - Пътища, шосета
земеделските природни местообитания.
D02.01 - Електропроводи и телефонни
линии
E01.01 - Непрекъсната урбанизация
E01.03 - Обитаване в разпокъсани райони
E04.01 - Селскостопански конструкции,
сгради в пейзажа
G01.03.02 - Извънпътно каране на
моторизирани превозни средства
G02.01 - Голф игрище
H05.01 - Боклук и твърди отпадъци
М 52 – Подкрепа за прилагане на агроекологични
A02.01 - Интензифициране на земеделието
мерки
A02.03 - Отстраняване на тревни площи за
земеделски площи
A03.01 - Интензивно косене или
интензификация
A03.02 - Неинтензивно косене
A03.03 - Изоставяне/ липса на косене
A04.01 - Интензивна паша
H01.03 - Друго замърсяване на повърхностни
М 66 – Текущ мониторинг на състоянието на
води от точкови източници
повърхностните и подземни води.

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.877

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
h8220

Име
Хазмофитна растителност по силикатни
скални склонове

Приоритет
F2
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
FV FV FV FV
Площ в ха за пот. мест. *
0.08

Община
Айтос

РИОСВ
Бургас

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
h8230

Име
Силикатни скали с пионерна растителност от
съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albiVeronicion dillenii

Приоритет
F2
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
FV FV FV FV
Площ в ха за пот. мест. *
2.59

Община
Айтос
Бургас
Поморие

РИОСВ
Бургас
Бургас
Бургас

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.878

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
h91AA Източни гори от космат дъб

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F1
FV U2 U1 U2
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
467.89
Община
РИОСВ
Айтос
Бургас
Бургас
Бургас
Поморие
Бургас

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 4 – Развитие на програма за консултиране на частни B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
собственици/ползватели на земи/ гори за упражняване дървесни видове)
на практики във връзка със спецификите на
управлението в защитените зони от Натура 2000
мрежата.**
B02.02 - Разчистване на горите
B02.04 - Отстраняване на мъртви и умиращи
дървета
F04.02 - Събиране (гъби, лишеи, горски
плодове и др.)
J01.01 - Изгаряне
K02.01 - Промяна на състава на видовете
(сукцесия)
L07 - Буря, циклон
М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
планове и други стратегически документи**
B02.02 - Разчистване на горите
B02.04 - Отстраняване на мъртви и умиращи
дървета
B06 - Паша в гори/ залесени площи
E01.03 - Обитаване в разпокъсани райони
F04.02 - Събиране (гъби, лишеи, горски
плодове и др.)
J01.01 - Изгаряне
K02.01 - Промяна на състава на видовете
(сукцесия)
L07 - Буря, циклон
М 19 - Осигуряване на устойчиво планиране на
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
дейностите в териториите от мрежата Натура 2000**
B02.02 - Разчистване на горите
B02.04 - Отстраняване на мъртви и умиращи
дървета
* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.879

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

М 43 - Подобряване на структурата и функциите на
горските природни местообитания.

М 51 – Управление на инвазивни видове**
М 53 - Подкрепа за прилагане на горскоекологични
мерки

М 55 – Подкрепа за въвеждане и прилагане на
природосъобразни лесовъдски практики в горите от
мрежата Натура 2000

М 56 – Компенсаторни плащания за
собственици/ползватели на земи/гори, намиращи се
на територията на защитените зони от мрежата Натура
2000.

М 69 - Изготвяне на планове за противопожарна
защита и управление на риска от пожари

F04.02 - Събиране (гъби, лишеи, горски
плодове и др.)
J01.01 - Изгаряне
K02.01 - Промяна на състава на видовете
(сукцесия)
L07 - Буря, циклон
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
B02.02 - Разчистване на горите
B02.04 - Отстраняване на мъртви и умиращи
дървета
B06 - Паша в гори/ залесени площи
J01.01 - Изгаряне
K02.01 - Промяна на състава на видовете
(сукцесия)
L07 - Буря, циклон
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
B02.04 - Отстраняване на мъртви и умиращи
дървета
B06 - Паша в гори/ залесени площи
K02.01 - Промяна на състава на видовете
(сукцесия)
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
B02.02 - Разчистване на горите
B02.04 - Отстраняване на мъртви и умиращи
дървета
B06 - Паша в гори/ залесени площи
K02.01 - Промяна на състава на видовете
(сукцесия)
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
B02.04 - Отстраняване на мъртви и умиращи
дървета
B06 - Паша в гори/ залесени площи
J01.01 - Изгаряне

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.880

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

М 87 - Изграждане на капацитет у заинтересованите
страни за устойчиво управление на земи/гори на
територията на защитените зони от мрежата Натура
2000.

М 100 – Подкрепа за дейности по възстановяване на
структурата и функциите на горските местообитания
след претърпени бедствия

B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
B02.02 - Разчистване на горите
B02.04 - Отстраняване на мъртви и умиращи
дървета
B06 - Паша в гори/ залесени площи
F04.02 - Събиране (гъби, лишеи, горски
плодове и др.)
K02.01 - Промяна на състава на видовете
(сукцесия)
B02.02 - Разчистване на горите
E01.03 - Обитаване в разпокъсани райони
J01.01 - Изгаряне
L07 - Буря, циклон

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.881

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
h91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F2
FV U2 FV U2
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
1,576.73
Община
РИОСВ
Айтос
Бургас
Бургас
Бургас
Поморие
Бургас

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 4 – Развитие на програма за консултиране на частни B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
собственици/ползватели на земи/ гори за упражняване дървесни видове)
на практики във връзка със спецификите на
управлението в защитените зони от Натура 2000
мрежата.**
B02.02 - Разчистване на горите
B02.04 - Отстраняване на мъртви и умиращи
дървета
F04.02 - Събиране (гъби, лишеи, горски
плодове и др.)
J01.01 - Изгаряне
K02.01 - Промяна на състава на видовете
(сукцесия)
L07 - Буря, циклон
М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
планове и други стратегически документи**
B02.02 - Разчистване на горите
B02.04 - Отстраняване на мъртви и умиращи
дървета
B06 - Паша в гори/ залесени площи
E01.03 - Обитаване в разпокъсани райони
F04.02 - Събиране (гъби, лишеи, горски
плодове и др.)
J01.01 - Изгаряне
K02.01 - Промяна на състава на видовете
(сукцесия)
L07 - Буря, циклон
М 19 - Осигуряване на устойчиво планиране на
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
дейностите в териториите от мрежата Натура 2000**
B02.02 - Разчистване на горите
B02.04 - Отстраняване на мъртви и умиращи
дървета
* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.882

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

М 43 - Подобряване на структурата и функциите на
горските природни местообитания.

М 51 – Управление на инвазивни видове**
М 53 - Подкрепа за прилагане на горскоекологични
мерки

М 55 – Подкрепа за въвеждане и прилагане на
природосъобразни лесовъдски практики в горите от
мрежата Натура 2000

М 56 – Компенсаторни плащания за
собственици/ползватели на земи/гори, намиращи се
на територията на защитените зони от мрежата Натура
2000.

М 69 - Изготвяне на планове за противопожарна
защита и управление на риска от пожари

F04.02 - Събиране (гъби, лишеи, горски
плодове и др.)
J01.01 - Изгаряне
K02.01 - Промяна на състава на видовете
(сукцесия)
L07 - Буря, циклон
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
B02.02 - Разчистване на горите
B02.04 - Отстраняване на мъртви и умиращи
дървета
B06 - Паша в гори/ залесени площи
J01.01 - Изгаряне
K02.01 - Промяна на състава на видовете
(сукцесия)
L07 - Буря, циклон
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
B02.04 - Отстраняване на мъртви и умиращи
дървета
B06 - Паша в гори/ залесени площи
K02.01 - Промяна на състава на видовете
(сукцесия)
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
B02.02 - Разчистване на горите
B02.04 - Отстраняване на мъртви и умиращи
дървета
B06 - Паша в гори/ залесени площи
K02.01 - Промяна на състава на видовете
(сукцесия)
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
B02.04 - Отстраняване на мъртви и умиращи
дървета
B06 - Паша в гори/ залесени площи
J01.01 - Изгаряне

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.883

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

М 87 - Изграждане на капацитет у заинтересованите
страни за устойчиво управление на земи/гори на
територията на защитените зони от мрежата Натура
2000.

М 100 – Подкрепа за дейности по възстановяване на
структурата и функциите на горските местообитания
след претърпени бедствия

B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
B02.02 - Разчистване на горите
B02.04 - Отстраняване на мъртви и умиращи
дървета
B06 - Паша в гори/ залесени площи
F04.02 - Събиране (гъби, лишеи, горски
плодове и др.)
K02.01 - Промяна на състава на видовете
(сукцесия)
B02.02 - Разчистване на горите
E01.03 - Обитаване в разпокъсани райони
J01.01 - Изгаряне
L07 - Буря, циклон

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1014

Име
Vertigo angustior

Приоритет
Без приоритет
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
U1 FV U1 FV U1
Площ в ха за пот. мест. *

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1032

Име
Unio crassus

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
Без приоритет FV FV U1 U1 U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
23.32

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1083

Име
Lucanus cervus

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
Без приоритет FV FV FV U1 U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
4,083.92

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 69 - Изготвяне на планове за противопожарна
защита и управление на риска от пожари

J01.01 - Изгаряне

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.884

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1087

Име
Rosalia alpina

Приоритет
F1
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
XX XX XX XX XX
Площ в ха за пот. мест. *

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1088

Име
Cerambyx cerdo

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F2
FV FV FV U1 U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
3,342.00

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 69 - Изготвяне на планове за противопожарна
защита и управление на риска от пожари
М 108 – Инвестиции за възстановяване на природни
местообитания, засегнати от антропогенна дейност.

J01.01 - Изгаряне
E06 - Друго урбанизиране, промишлени и
подобни дейности

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1089

Име
Morimus funereus

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F2
U1 FV FV U1 U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
3,578.76

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 19 - Осигуряване на устойчиво планиране на
дейностите в териториите от мрежата Натура 2000**
М 69 - Изготвяне на планове за противопожарна
защита и управление на риска от пожари

B02.02 - Разчистване на горите
J01.01 - Изгаряне

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
4045

Име
Coenagrion ornatum

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
Без приоритет FV FV FV FV FV
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
827.20

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1134

Име
Rhodeus sericeus amarus

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
Без приоритет FV FV FV FV FV
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
507.44

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.885

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1149

Име
Cobitis taenia

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
Без приоритет FV FV FV FV FV
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
504.44

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1171

Име
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F2
U1 U1 U1 FV U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
296.96

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 43 - Подобряване на структурата и функциите на
горските природни местообитания.

B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
B02.02 - Разчистване на горите
I01 - Агресивни неместни видове;
J01 - Пожари и гасене на пожари

М 51 – Управление на инвазивни видове**
М 69 - Изготвяне на планове за противопожарна
защита и управление на риска от пожари
М 106 – Инвестиции за преодоляване на
D01.02 - Пътища, шосета
фрагментацията на природни местообитания, засегнати
от антропогенна дейност.
H05.01 - Боклук и твърди отпадъци
М 108 – Инвестиции за възстановяване на природни
местообитания, засегнати от антропогенна дейност.
K01.03 - Изсъхване
М 109 – Инвестиции в консервационни дейности за
поддържане/ подобряване на природозащитното
състояние на видове и природни местообитания.

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.886

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1188

Име
Bombina bombina

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F2
U1 U1 FV FV U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
56.60

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 43 - Подобряване на структурата и функциите на
горските природни местообитания.

B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
B02.02 - Разчистване на горите
I01 - Агресивни неместни видове;
J01 - Пожари и гасене на пожари

М 51 – Управление на инвазивни видове**
М 69 - Изготвяне на планове за противопожарна
защита и управление на риска от пожари
М 106 – Инвестиции за преодоляване на
D01.02 - Пътища, шосета
фрагментацията на природни местообитания, засегнати
от антропогенна дейност.
М 108 – Инвестиции за възстановяване на природни
H05.01 - Боклук и твърди отпадъци
местообитания, засегнати от антропогенна дейност.
K01.03 - Изсъхване
М 109 – Инвестиции в консервационни дейности за
поддържане/ подобряване на природозащитното
състояние на видове и природни местообитания.

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.887

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1217

Име
Testudo hermanni

Приоритет
F2
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
U1 U1 U1 U1 U1
Площ в ха за пот. мест. *
0.52

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 43 - Подобряване на структурата и функциите на
горските природни местообитания.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 69 - Изготвяне на планове за противопожарна
защита и управление на риска от пожари
М 106 – Инвестиции за преодоляване на
фрагментацията на природни местообитания, засегнати
от антропогенна дейност.
М 108 – Инвестиции за възстановяване на природни
местообитания, засегнати от антропогенна дейност.

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за
земеделски площи
B02.02 - Разчистване на горите
F03.02.01 - Събиране на животни (насекоми,
влечуги, земноводни)
J01 - Пожари и гасене на пожари
D01.02 - Пътища, шосета
C03.02 - Генериране от слънчева енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
H05.01 - Боклук и твърди отпадъци

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.888

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1219

Име
Testudo graeca

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F2
U1 U1 FV U1 U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
92.40

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 43 - Подобряване на структурата и функциите на
горските природни местообитания.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 69 - Изготвяне на планове за противопожарна
защита и управление на риска от пожари
М 106 – Инвестиции за преодоляване на
фрагментацията на природни местообитания, засегнати
от антропогенна дейност.
М 108 – Инвестиции за възстановяване на природни
местообитания, засегнати от антропогенна дейност.

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за
земеделски площи
B02.02 - Разчистване на горите
F03.02.01 - Събиране на животни (насекоми,
влечуги, земноводни)
J01 - Пожари и гасене на пожари
D01.02 - Пътища, шосета
C03.02 - Генериране от слънчева енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
H05.01 - Боклук и твърди отпадъци

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.889

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1220

Име
Emys orbicularis

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F2
U1 U1 U1 U1 U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
158.00

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 43 - Подобряване на структурата и функциите на
горските природни местообитания.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 51 – Управление на инвазивни видове**
М 69 - Изготвяне на планове за противопожарна
защита и управление на риска от пожари
М 106 – Инвестиции за преодоляване на
фрагментацията на природни местообитания, засегнати
от антропогенна дейност.
М 108 – Инвестиции за възстановяване на природни
местообитания, засегнати от антропогенна дейност.
М 109 – Инвестиции в консервационни дейности за
поддържане/ подобряване на природозащитното
състояние на видове и природни местообитания.

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за
земеделски площи
B02.02 - Разчистване на горите
F03.02.01 - Събиране на животни (насекоми,
влечуги, земноводни)
I01 - Агресивни неместни видове;
J01 - Пожари и гасене на пожари
D01.02 - Пътища, шосета
H05.01 - Боклук и твърди отпадъци
K01.03 - Изсъхване

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.890

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
5194

Име
Elaphe sauromates

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F2
FV FV FV U1 U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
6,088.64

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 43 - Подобряване на структурата и функциите на
горските природни местообитания.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 69 - Изготвяне на планове за противопожарна
защита и управление на риска от пожари
М 106 – Инвестиции за преодоляване на
фрагментацията на природни местообитания, засегнати
от антропогенна дейност.
М 108 – Инвестиции за възстановяване на природни
местообитания, засегнати от антропогенна дейност.

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за
земеделски площи
B02.02 - Разчистване на горите
F03.02.01 - Събиране на животни (насекоми,
влечуги, земноводни)
J01 - Пожари и гасене на пожари
D01.02 - Пътища, шосета
C03.02 - Генериране от слънчева енергия

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.891

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1303

Име
Rhinolophus hipposideros

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
Без приоритет U1 FV FV FV U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
9.04

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 19 - Осигуряване на устойчиво планиране на
дейностите в териториите от мрежата Натура 2000**
М 43 - Подобряване на структурата и функциите на
горските природни местообитания.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.

B02.03 - Отстраняване на горския подлес

М 52 – Подкрепа за прилагане на агроекологични
мерки

E06.01 - Разрушаване на сгради и построени
от човека конструкции
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
G05.08 - Затваряне на пещери или галерии
H02 - Замърсяване на подземни води
(точкови и разсредоточени източници)
A02.01 - Интензифициране на земеделието
A03.01 - Интензивно косене или
интензификация
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)

М 53 - Подкрепа за прилагане на горскоекологични
мерки
М 55 – Подкрепа за въвеждане и прилагане на
природосъобразни лесовъдски практики в горите от
мрежата Натура 2000
М 56 – Компенсаторни плащания за
E06.02 - Възстановяване, реновиране на
сгради
собственици/ползватели на земи/гори, намиращи се
на територията на защитените зони от мрежата Натура
2000.
М 57 – Други мерки за подкрепа на
A02.01 - Интензифициране на земеделието
собственици/ползватели на земи/гори, намиращи се
на територията на защитените зони от мрежата Натура
2000.
A03.01 - Интензивно косене или
интензификация
A07 - Използване на биоциди, хормони и
химикали
B04 - Използване на биоциди, хормони и
химикали (горско стопанство)
М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и B02.03 - Отстраняване на горския подлес
проучване.**
М 66 – Текущ мониторинг на състоянието на
H02 - Замърсяване на подземни води
повърхностните и подземни води.
(точкови и разсредоточени източници)
* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.892

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1307

Име
Myotis blythii

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F2
U1 FV FV FV U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
44.12

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 19 - Осигуряване на устойчиво планиране на
дейностите в териториите от мрежата Натура 2000**
М 43 - Подобряване на структурата и функциите на
горските природни местообитания.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 52 – Подкрепа за прилагане на агроекологични
мерки
М 53 - Подкрепа за прилагане на горскоекологични
мерки
М 55 – Подкрепа за въвеждане и прилагане на
природосъобразни лесовъдски практики в горите от
мрежата Натура 2000
М 57 – Други мерки за подкрепа на
собственици/ползватели на земи/гори, намиращи се
на територията на защитените зони от мрежата Натура
2000.

B02.03 - Отстраняване на горския подлес

М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и
проучване.**
М 66 – Текущ мониторинг на състоянието на
повърхностните и подземни води.

E06.01 - Разрушаване на сгради и построени
от човека конструкции
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
G05.08 - Затваряне на пещери или галерии
A02.01 - Интензифициране на земеделието
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
A02.01 - Интензифициране на земеделието

A07 - Използване на биоциди, хормони и
химикали
B04 - Използване на биоциди, хормони и
химикали (горско стопанство)
B02.03 - Отстраняване на горския подлес
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
H02 - Замърсяване на подземни води
(точкови и разсредоточени източници)

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.893

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1323

Име
Myotis bechsteinii

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F2
U1 U2 U2 FV U2
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
136.96

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**

B02.02 - Разчистване на горите

М 19 - Осигуряване на устойчиво планиране на
дейностите в териториите от мрежата Натура 2000**

М 43 - Подобряване на структурата и функциите на
горските природни местообитания.

М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.

М 53 - Подкрепа за прилагане на горскоекологични
мерки

B02.03 - Отстраняване на горския подлес
B02.04 - Отстраняване на мъртви и умиращи
дървета
B02.02 - Разчистване на горите
B02.04 - Отстраняване на мъртви и умиращи
дървета
B03 - Експлоатация на горите без повторно
засаждане или естествен растеж
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
B02.02 - Разчистване на горите
B02.04 - Отстраняване на мъртви и умиращи
дървета
B02.04 - Отстраняване на мъртви и умиращи
дървета
B03 - Експлоатация на горите без повторно
засаждане или естествен растеж
G05.08 - Затваряне на пещери или галерии
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
B03 - Експлоатация на горите без повторно
засаждане или естествен растеж
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)

М 55 – Подкрепа за въвеждане и прилагане на
природосъобразни лесовъдски практики в горите от
мрежата Натура 2000
М 57 – Други мерки за подкрепа на
B04 - Използване на биоциди, хормони и
собственици/ползватели на земи/гори, намиращи се
химикали (горско стопанство)
на територията на защитените зони от мрежата Натура
2000.
М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и B02.03 - Отстраняване на горския подлес
проучване.**

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.894

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1324

Име
Myotis myotis

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F2
U1 FV FV FV U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
44.12

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 19 - Осигуряване на устойчиво планиране на
дейностите в териториите от мрежата Натура 2000**
М 43 - Подобряване на структурата и функциите на
горските природни местообитания.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 52 – Подкрепа за прилагане на агроекологични
мерки
М 53 - Подкрепа за прилагане на горскоекологични
мерки
М 55 – Подкрепа за въвеждане и прилагане на
природосъобразни лесовъдски практики в горите от
мрежата Натура 2000
М 57 – Други мерки за подкрепа на
собственици/ползватели на земи/гори, намиращи се
на територията на защитените зони от мрежата Натура
2000.

B02.03 - Отстраняване на горския подлес

М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и
проучване.**
М 66 – Текущ мониторинг на състоянието на
повърхностните и подземни води.

E06.01 - Разрушаване на сгради и построени
от човека конструкции
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
G05.08 - Затваряне на пещери или галерии
A02.01 - Интензифициране на земеделието
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
A02.01 - Интензифициране на земеделието

A07 - Използване на биоциди, хормони и
химикали
B04 - Използване на биоциди, хормони и
химикали (горско стопанство)
B02.03 - Отстраняване на горския подлес
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
H02 - Замърсяване на подземни води
(точкови и разсредоточени източници)

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.895

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1335

Име
Spermophilus citellus

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
Без приоритет FV FV U1 U1 U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
11,922.28

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 19 - Осигуряване на устойчиво планиране на
дейностите в териториите от мрежата Натура 2000**
М 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 52 – Подкрепа за прилагане на агроекологични
мерки

M01 - Изменение на абиотичните условия

М 57 – Други мерки за подкрепа на
собственици/ползватели на земи/гори, намиращи се
на територията на защитените зони от мрежата Натура
2000.

A02 - Промяна на практиката за култивиране
A03.02 - Неинтензивно косене
A03.03 - Изоставяне/ липса на косене
A04.02 - Неинтензивна паша
A04.03 - Изоставяне на системите на паша,
липса на изпасване
A05 - Отглеждане на добитък и
животновъдството (без паша)
A06.01.01 - Интензивно отглеждани
годишни култури за производство на храни
/ интензификация
A06.03 - Производство на биогориво
A07 - Използване на биоциди, хормони и
химикали
A08 - Торене
K02 - Биоценотична еволюция, сукцесия
J01 - Пожари и гасене на пожари

М 69 - Изготвяне на планове за противопожарна
защита и управление на риска от пожари
М 70 - Изготвяне на планове за защита от наводнения, J02.04.01 - Наводняване
развитие на съответната инфраструктура и осигуряване
на оборудване.
М 106 – Инвестиции за преодоляване на
C03.02 - Генериране от слънчева енергия
фрагментацията на природни местообитания, засегнати
от антропогенна дейност.
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
D01 - Пътища, пътеки и релсови пътища
G02.01 - Голф игрище
H05.01 - Боклук и твърди отпадъци
М 108 – Инвестиции за възстановяване на природни
местообитания, засегнати от антропогенна дейност.

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.896

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1352

Име
Canis lupus

Номер и Име на Мярка

Приоритет
F1
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
U1 U1 U1 U1 U1
Площ в ха за пот. мест. *

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 53 - Подкрепа за прилагане на горскоекологични
мерки
М 60 - Компенсиране/ преодоляване на щети,
причинени от Натура 2000 видове.

B03 - Експлоатация на горите без повторно
засаждане или естествен растеж
F03 - Лов и събиране на диви животни
(сухоземни)
F03.02.03 - Залагане на капани, отравяне,
бракониерски улов
F03.02.04 - Контрол на популациите на
хищниците
G01 - Спорт и отдих на открито,
М 106 – Инвестиции за преодоляване на
фрагментацията на природни местообитания, засегнати развлекателни дейности
от антропогенна дейност.
G02 - Конструкции за спорт и отдих
G05 - Друга човешка намеса и безпокойство

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1355

Име
Lutra lutra

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
Без приоритет U1 U1 U1 U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
565.40

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
2609

Име
Mesocricetus newtoni

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
Без приоритет U1 FV FV FV U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
431.88

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
2617

Име
Myomimus roachi

Приоритет
Без приоритет
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
U1 U1 FV FV U1
Площ в ха за пот. мест. *

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.897

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
2635

Име
Vormela peregusna

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
Без приоритет FV FV FV U1 U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
10,866.76

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 52 – Подкрепа за прилагане на агроекологични
мерки

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за
земеделски площи
J03.01.01 - Намаляване наличността на
плячка (включително трупове)
A03.03 - Изоставяне/ липса на косене
A04.02 - Неинтензивна паша
A07 - Използване на биоциди, хормони и
химикали

М 57 – Други мерки за подкрепа на
собственици/ползватели на земи/гори, намиращи се
на територията на защитените зони от мрежата Натура
2000.
F03.01 - Лов
М 60 - Компенсиране/ преодоляване на щети,
причинени от Натура 2000 видове.
F05.04 - Бракониерски улов
J01 - Пожари и гасене на пожари
М 69 - Изготвяне на планове за противопожарна
защита и управление на риска от пожари
М 106 – Инвестиции за преодоляване на
C01 - Минен и кариерен добив
фрагментацията на природни местообитания, засегнати
от антропогенна дейност.
C03.02 - Генериране от слънчева енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
D01.02 - Пътища, шосета
G01.03.01 - Обикновено каране на
моторизирани превозни средства
G01.03.02 - Извънпътно каране на
моторизирани превозни средства
М 108 – Инвестиции за възстановяване на природни
H05.01 - Боклук и твърди отпадъци
местообитания, засегнати от антропогенна дейност.

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

стр.898

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

Обобщена информация за мерките в зоната
Номер и Име на Мярка
М 4 – Развитие на програма за консултиране на частни собственици/ползватели на
земи/ гори за упражняване на практики във връзка със спецификите на
управлението в защитените зони от Натура 2000 мрежата.**
М 13 - Предотвратяване на засушаването в местообитания в следствие на
климатични промени.**
М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на планове и други
стратегически документи**
М 19 - Осигуряване на устойчиво планиране на дейностите в териториите от
мрежата Натура 2000**
М 23 – Оценка на влиянието на климатичните промени върху целеви видове и
природни местообитания **
М 43 - Подобряване на структурата и функциите на горските природни
местообитания.
М 44 - Подобряване на структурата и функциите на земеделските природни
местообитания.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние на видовете, обитаващи
земеделските и горските екосистеми.
М 51 – Управление на инвазивни видове**
М 52 – Подкрепа за прилагане на агроекологични мерки

Площ в ха
2,044.61
4.80
8,618.41
17,779.89
4.80
8,998.85
29,432.77
17,440.56
2,556.17
22,891.12

М 53 - Подкрепа за прилагане на горскоекологични мерки

2,278.85

М 55 – Подкрепа за въвеждане и прилагане на природосъобразни лесовъдски
практики в горите от мрежата Натура 2000
М 56 – Компенсаторни плащания за собственици/ползватели на земи/гори,
намиращи се на територията на защитените зони от мрежата Натура 2000.
М 57 – Други мерки за подкрепа на собственици/ползватели на земи/гори,
намиращи се на територията на защитените зони от мрежата Натура 2000.
М 60 - Компенсиране/ преодоляване на щети, причинени от Натура 2000 видове.

2,278.85
2,053.65
23,023.28
10,866.76

М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и проучване.**

234.24

М 66 – Текущ мониторинг на състоянието на повърхностните и подземни води.

102.08

М 69 - Изготвяне на планове за противопожарна защита и управление на риска от
пожари
М 70 - Изготвяне на планове за защита от наводнения, развитие на съответната
инфраструктура и осигуряване на оборудване.
М 87 - Изграждане на капацитет у заинтересованите страни за устойчиво
управление на земи/гори на територията на защитените зони от мрежата Натура
2000.
М 100 – Подкрепа за дейности по възстановяване на структурата и функциите на
горските местообитания след претърпени бедствия
М 106 – Инвестиции за преодоляване на фрагментацията на природни
местообитания, засегнати от антропогенна дейност.
* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

42,531.45
11,922.28
2,044.61
2,044.61
29,482.16
стр.899

Код на зона
BG0000151

Име на зона
Айтоска планина

М 108 – Инвестиции за възстановяване на природни местообитания, засегнати от
антропогенна дейност.
М 109 – Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/ подобряване на
природозащитното състояние на видове и природни местообитания.

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение, за видовете площта на оптималните местообитания за вида. Площта на потенциални местообитания се
отнася само за видовете.
** Mярка, обща за всички целеви обекти в зоната

32,824.16
511.56

стр.900

