Код на зона
Име на зона
BG0000271
Мандра-Пода
Целеви обекти
Таксономия

Код

Име

Приоритет

Площ в ха*
опт. мест. пот. мест.

Местообитания h1130 Естуари
Местообитания h1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които
не са покрити или са едва покрити с морска
вода
Местообитания h1150 Крайбрежни лагуни
Местообитания h1160 Обширни плитки заливи
Местообитания h1310 Salicornia и други едногодишни растения,
колонизиращи тинести и пясъчни терени
Местообитания h1410 Средиземноморски солени ливади
Местообитания h2110 Зараждащи се подвижни дюни
Местообитания h3150 Естествени еутрофни езера с растителност от
типа Magnopotamion или Hydrocharition
Местообитания h3260 Равнинни или планински реки с растителност
от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion
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 h8230 Силикатни скали с пионерна растителност от
съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albiVeronicion dillenii
Местообитания h91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори
Безгръбначни 1060 Lycaena dispar
Безгръбначни 1071 Coenonympha oedippus
Безгръбначни 1078 Callimorpha quadripunctaria
Безгръбначни 1083 Lucanus cervus
Безгръбначни 1084 Osmoderma eremita
Безгръбначни 1087 Rosalia alpina
Безгръбначни 1088 Cerambyx cerdo
Безгръбначни 1089 Morimus funereus
Безгръбначни 4011 Bolbelasmus unicornis
Безгръбначни 4045 Coenagrion ornatum
Безгръбначни 4053 Paracaloptenus caloptenoides
Риби
1134 Rhodeus sericeus amarus
Риби
1149 Cobitis taenia
Риби
5291 Chalcalburnus chalcoides
Земноводни
1171 Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
Земноводни
1188 Bombina bombina
Влечуги
1217 Testudo hermanni

F2
F2

249.20
3.11

F1
Без приоритет
F2

49.67
202.09
3.58

F2
F2
F2

3.67
2.30
3,569.63

F2

7.70

F1

162.92

F1

162.92

F2

4.12

F2
Без приоритет
Без приоритет
F1
Без приоритет
F1
F1
F2
F2
F2
Без приоритет
F2
Без приоритет
Без приоритет
F2
F2
F2
F2

* 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

427.32
1,179.72
110.20
561.24
575.28

591.08
461.88
128.68
180.96
40.16
3,716.76
3,738.28
906.56
347.20
20.76
стр.3108

Код на зона
BG0000271
Влечуги
Влечуги
Влечуги
Влечуги
Бозайници
Бозайници
Бозайници
Бозайници
Бозайници
Бозайници
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици

Име на зона
Мандра-Пода
1219 Testudo graeca
1220 Emys orbicularis
1293 Elaphe situla
5194 Elaphe sauromates
1303 Rhinolophus hipposideros
1304 Rhinolophus ferrumequinum
1307 Myotis blythii
1324 Myotis myotis
1355 Lutra lutra
2635 Vormela peregusna
A001-B Gavia stellata
A019 Pelecanus onocrotalus
A020 Pelecanus crispus
A030-B Ciconia nigra
A036 Cygnus olor
A037 Cygnus columbianus bewickii
A038-C Cygnus cygnus
A042 Anser erythropus
A043 Anser anser
A048 Tadorna tadorna
A050 Anas penelope
A054 Anas acuta
A055 Anas querquedula
A056 Anas clypeata
A058-B Netta rufina
A059 Aythya ferina
A060-B Aythya nyroca
A061 Aythya fuligula
A062 Aythya marila
A063 Somateria mollissima
A064 Clangula hyemalis
A067 Bucephala clangula
A069 Mergus serrator
A071-B Oxyura leucocephala
A072 Pernis apivorus
A073 Milvus migrans
A074 Milvus milvus
A075 Haliaeetus albicilla
A077 Neophron percnopterus
A078 Gyps fulvus
A080 Circaetus gallicus
A081 Circus aeruginosus

F2
F2
F2
F2
Без приоритет
Без приоритет
F2
F2
Без приоритет
Без приоритет
F2
F2
F1
F1
F2
Без приоритет
F2
F1
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F1
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F1
F2
F1
F1
F1
F1
F2
F1
F2

* 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

0.04
1,005.36
0.16
1,927.40
0.20
122.04
137.36
220.12
4,301.56
887.72

стр.3109

Код на зона
BG0000271
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици

Име на зона
Мандра-Пода
A082
A083
A084
A087
A089
A092
A094
A095
A096
A097
A099
A119
A122
A130
A131
A132-B
A133
A137
A140
A141
A142
A143
A144
A145
A147
A149
A150
A151
A153
A157
A159
A161
A162
A163
A164
A166
A168
A169
A170
A176
A177
A179

Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Buteo buteo
Aquila pomarina
Hieraaetus pennatus
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco subbuteo
Porzana porzana
Crex crex
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Charadrius hiaticula
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris ferruginea
Calidris alpina
Limicola falcinellus
Philomachus pugnax
Gallinago gallinago
Limosa lapponica
Numenius tenuirostris
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Arenaria interpres
Phalaropus lobatus
Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus ridibundus

F1
F1
F2
F2
F1
F1
F1
F1
F2
F1
F2
F2
F1
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
Без приоритет
F2
F1
F2
F2
F2
F1
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F1
F2
F2
F2

* 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.3110

Код на зона
BG0000271
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици

Име на зона
Мандра-Пода
A180 Larus genei
A182 Larus canus
A191 Sterna sandvicensis
A193 Sterna hirundo
A197 Chlidonias niger
A224 Caprimulgus europaeus
A229 Alcedo atthis
A230 Merops apiaster
A231 Coracias garrulus
A242 Melanocorypha calandra
A249 Riparia riparia
A255 Anthus campestris
A293 Acrocephalus melanopogon
A307 Sylvia nisoria
A338 Lanius collurio
A339 Lanius minor
A392 Phalacrocorax aristotelis desmarestii
A393 Phalacrocorax pygmeus
A394 Anser albifrons
A396 Branta ruficollis
A397-B Tadorna ferruginea
A402 Accipiter brevipes
A403 Buteo rufinus
A429 Dendrocopos syriacus
A511 Falco cherrug
A633 Accipiter nisus
A634-B Ardea purpurea
A635 Ardeola ralloides
A682-B Charadrius alexandrinus
A688-B Botaurus stellaris
A697 Egretta garzetta
A699 Ardea cinerea
A703 Anas strepera
A704 Anas crecca
A705 Anas platyrhynchos
XXXX Podiceps nigricollis
XXXX Mergus merganser
XXXX Numenius arquata
XXXX Numenius phaeopus
XXXX Nycticorax nycticorax
XXXX Phalacrocorax carbo
XXXX Phoenicopterus ruber

F2
F2
F2
F2
F1
F2
F2
Без приоритет
F2
F2
Без приоритет
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F1
F1
F2
F2
F2
F1
F2
F2
F2
F1
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F1
F2
F2
Без приоритет

* 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.3111

Код на зона
BG0000271
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици
Птици

Име на зона
Мандра-Пода
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Platalea leucorodia
Plegadis falcinellus
Podiceps auritus
Podiceps grisegena
Lymnocryptes minimus
Porzana parva
Rallus aquaticus
Sterna albifrons
Sterna caspia
Tachybaptus ruficollis
Tringa ochropus
Xenus cinereus
Podiceps cristatus
Gelochelidon nilotica
Calidris temminckii
Charadrius dubius
Chlidonias hybridus
Chlidonias leucopterus
Ciconia ciconia
Egretta alba
Falco peregrinus
Fulica atra
Melanitta nigra
Gavia arctica
Mergus albellus
Glareola pratincola
Grus grus
Ixobrychus minutus
Larus argentatus
Larus cachinnans
Larus fuscus
Limosa limosa
Melanitta fusca
Gallinula chloropus

F1
F1
F2
F2
F2
F2
Без приоритет
F2
F2
F2
F2
F1
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F1
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F1
F2
F2
F2
F2

* 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.3112

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
h1130

Име
Естуари

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F2
U1 U1 U2 U2
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
249.20
Община
РИОСВ
Бургас
Бургас

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 63 - Проучвателен мониторинг в морски и
крайбрежни територии от НАТУРА 2000, мониторинг
на състоянието на елементите на зелената
инфраструктура.

M01 - Изменение на абиотичните условия

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.

C01.01 - Добив на пясък и чакъл

C02 - Проучване и добив на нефт или газ
D03.01 - Пристанищни зони
E03 - Зауствания
G01.01 - Морски спортове
K02 - Биоценотична еволюция, сукцесия
H01 - Замърсяване на повърхностни води
(пресни, вътрешни, морски и бракични)
H02 - Замърсяване на подземни води
(точкови и разсредоточени източници)
J02 - Предизвикани от човека промени на
хидравличните условия
K01.01 - Ерозия

* 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.3113

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
h1140

Име
Приоритет
Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които F2
не са покрити или са едва покрити с морска
Площ в ха
вода

Поп. Пл. СФ БП КО
FV U1 U1 U1
Площ в ха за пот. мест. *
3.11

Община
Бургас

РИОСВ
Бургас

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 63 - Проучвателен мониторинг в морски и
крайбрежни територии от НАТУРА 2000, мониторинг
на състоянието на елементите на зелената
инфраструктура.

M01 - Изменение на абиотичните условия

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.

C02 - Проучване и добив на нефт или газ

D03.01 - Пристанищни зони
E03 - Зауствания
F01 - Производство на аквакултури в морски
пресни води
F02.01 - Професионален пасивен риболов
F02.02 - Професионален активен риболов
G01.01.01 - Моторизирани морски спортове
K02 - Биоценотична еволюция, сукцесия
H01 - Замърсяване на повърхностни води
(пресни, вътрешни, морски и бракични)
H02 - Замърсяване на подземни води
(точкови и разсредоточени източници)
H03 - Замърсяване на морски води
J02 - Предизвикани от човека промени на
хидравличните условия

* 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.3114

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
h1150

Име
Крайбрежни лагуни

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F1
FV FV U1 U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
49.67
Община
РИОСВ
Бургас
Бургас

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 63 - Проучвателен мониторинг в морски и
крайбрежни територии от НАТУРА 2000, мониторинг
на състоянието на елементите на зелената
инфраструктура.

C01.01 - Добив на пясък и чакъл

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.

C02 - Проучване и добив на нефт или газ
E03 - Зауствания
E04 - Конструкции, сгради в пейзажа
F02.01 - Професионален пасивен риболов
H01 - Замърсяване на повърхностни води
(пресни, вътрешни, морски и бракични)
H02 - Замърсяване на подземни води
(точкови и разсредоточени източници)
H03 - Замърсяване на морски води
J02 - Предизвикани от човека промени на
хидравличните условия
K01.01 - Ерозия
K02 - Биоценотична еволюция, сукцесия
M01 - Изменение на абиотичните условия

* 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.3115

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
h1160

Име
Обширни плитки заливи

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
Без приоритет
FV U1 U1 U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
202.09
Община
РИОСВ
Бургас
Бургас

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**

F02.01 - Професионален пасивен риболов

М 22 – Ограничаване антропогенното замърсяване на
водите

М 63 - Проучвателен мониторинг в морски и
крайбрежни територии от НАТУРА 2000, мониторинг
на състоянието на елементите на зелената
инфраструктура.

М 104 – Инвестиции за подобряване качеството на
повърхностните води

F02.02 - Професионален активен риболов
M01 - Изменение на абиотичните условия
H01 - Замърсяване на повърхностни води
(пресни, вътрешни, морски и бракични)
H02 - Замърсяване на подземни води
(точкови и разсредоточени източници)
H03 - Замърсяване на морски води
C02 - Проучване и добив на нефт или газ

D03.01 - Пристанищни зони
D03.02 - Морски пътища
E03 - Зауствания
F01 - Производство на аквакултури в морски
пресни води
G01.01.01 - Моторизирани морски спортове
K01.01 - Ерозия
K02 - Биоценотична еволюция, сукцесия
J02 - Предизвикани от човека промени на
хидравличните условия

* 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.3116

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
h1310

Име
Salicornia и други едногодишни растения,
колонизиращи тинести и пясъчни терени

Приоритет
F2
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
FV FV FV FV
Площ в ха за пот. мест. *
3.58

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 45 - Подобряване на структурата и функциите на
крайбрежните и морските природни местообитания.

C01.05.01 - Изоставяне на солени езера
(солни мини)
C01.05.02 - Преобразуване на солни езера
D01.02 - Пътища, шосета
E01 - Урбанизирани райони, обитавани от
човека
E04 - Конструкции, сгради в пейзажа

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
h1410

Име
Средиземноморски солени ливади

Приоритет
F2
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
FV FV FV FV
Площ в ха за пот. мест. *
3.67

Община
Бургас

РИОСВ
Бургас

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 45 - Подобряване на структурата и функциите на
крайбрежните и морските природни местообитания.

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за
земеделски площи
A04.01 - Интензивна паша
A10 - Реструктуриране на собствеността
върху земеделските земи
D01.02 - Пътища, шосета
E01 - Урбанизирани райони, обитавани от
човека
E04 - Конструкции, сгради в пейзажа
J02.05 - Изменения на хидрографските
функции, общи

* 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.3117

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
h2110

Име
Зараждащи се подвижни дюни

Приоритет
F2
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
FV FV FV FV
Площ в ха за пот. мест. *
2.30

Община
Бургас

РИОСВ
Бургас

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 45 - Подобряване на структурата и функциите на
крайбрежните и морските природни местообитания.

C01.01.01 - Кариери за пясък и чакъл
C01.01.02 - Отстраняване на плажни
материали
E01 - Урбанизирани райони, обитавани от
човека
E04 - Конструкции, сгради в пейзажа
F04 - Вземане/ отстраняване на сухоземни
растения от общ характер
G01.03.02 - Извънпътно каране на
моторизирани превозни средства
G02 - Конструкции за спорт и отдих
G05.05 - Интензивна поддръжка на
обществени паркове/ почистване на плажове
H05.01 - Боклук и твърди отпадъци
J02.12.01 - Съоръжения за отбрана или
брегова защита, приливни прегради

* 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.3118

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
h3150

Име
Естествени еутрофни езера с растителност от
типа Magnopotamion или Hydrocharition

Приоритет
F2
Площ в ха

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

3,569.63
Община
РИОСВ
Бургас
Бургас
Камено
Бургас
Созопол
Бургас
Средец
Бургас
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 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.

M01 - Изменение на абиотичните условия

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

H01 - Замърсяване на повърхностни води
(пресни, вътрешни, морски и бракични)
J02 - Предизвикани от човека промени на
хидравличните условия
C01.01 - Добив на пясък и чакъл
C02 - Проучване и добив на нефт или газ
E03 - Зауствания
F02.03 - Риболов за отдих
H02 - Замърсяване на подземни води
(точкови и разсредоточени източници)
K01.01 - Ерозия
K02 - Биоценотична еволюция, 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.3119

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
h3260

Име
Приоритет
Равнинни или планински реки с растителност F2
от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
FV FV FV FV
Площ в ха за пот. мест. *
7.70

Община
Созопол

РИОСВ
Бургас

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

M01 - Изменение на абиотичните условия
B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)
B02.02 - Разчистване на горите
C01.01 - Добив на пясък и чакъл
C02 - Проучване и добив на нефт или газ
E03 - Зауствания
H01 - Замърсяване на повърхностни води
(пресни, вътрешни, морски и бракични)
H02 - Замърсяване на подземни води
(точкови и разсредоточени източници)
J02 - Предизвикани от човека промени на
хидравличните условия
K01.01 - Ерозия
K02 - Биоценотична еволюция, 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.3120

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

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. *

162.92
Община
Бургас
Созопол

РИОСВ
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
К02.01 -

М 52 – Подкрепа за прилагане на агроекологични
мерки

* 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.3121

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

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. *

162.92
Община
Бургас
Созопол

РИОСВ
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

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. *
4.12

Община
Бургас

РИОСВ
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.3122

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

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

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F2
FV U2 U1 U2
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
427.32
Община
РИОСВ
Бургас
Бургас
Созопол
Бургас

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
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)

М 51 – Управление на инвазивни видове**
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
М 87 - Изграждане на капацитет у заинтересованите
страни за устойчиво управление на земи/гори на
територията на защитените зони от мрежата Натура
2000.

B02.04 - Отстраняване на мъртви и умиращи
дървета
B06 - Паша в гори/ залесени площи
J01.01 - Изгаряне
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)

* 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.3123

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

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.

B02.02 - Разчистване на горите
J01.01 - Изгаряне
L07 - Буря, циклон
E01.03 - Обитаване в разпокъсани райони

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1060

Име
Lycaena dispar

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
Без приоритет FV FV FV FV FV
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
1,179.72

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 109 – Инвестиции в консервационни дейности за
поддържане/ подобряване на природозащитното
състояние на видове и природни местообитания.

J02 - Предизвикани от човека промени на
хидравличните условия

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1071

Име
Coenonympha oedippus

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
Без приоритет FV FV FV FV FV
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
110.20

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 109 – Инвестиции в консервационни дейности за
поддържане/ подобряване на природозащитното
състояние на видове и природни местообитания.

J02 - Предизвикани от човека промени на
хидравличните условия

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1078

Име
Callimorpha quadripunctaria

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F1
U1 FV FV U1 U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
561.24

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

E01.01 - Непрекъсната урбанизация

М 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 69 - Изготвяне на планове за противопожарна
защита и управление на риска от пожари

J01.01 - Изгаряне
J01.01 - Изгаряне
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.3124

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1083

Име
Lucanus cervus

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
Без приоритет FV FV FV FV FV
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
575.28

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1084

Име
Osmoderma eremita

Приоритет
F1
Площ в ха

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

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**

B01.02 - Изкуствено залесяване в открити
земи (неместни дървесни видове)

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1087

Име
Rosalia alpina

Приоритет
F1
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
U1 U1 FV FV U1
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 FV FV
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
591.08

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1089

Име
Morimus funereus

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F2
U1 FV FV FV U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
461.88

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
4011

Име
Bolbelasmus unicornis

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F2
U1 U1 FV FV U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
128.68

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**

B01.02 - Изкуствено залесяване в открити
земи (неместни дървесни видове)

* 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.3125

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

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. *
180.96

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
4053

Име
Paracaloptenus caloptenoides

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F2
U1 FV U1 FV U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
40.16

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1134

Име
Rhodeus sericeus amarus

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
Без приоритет U1 FV FV FV U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
3,716.76

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1149

Име
Cobitis taenia

Номер и Име на Мярка

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
Без приоритет FV FV FV U1 U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
3,738.28
Код и Име на Заплаха/Влияние

М 49 – Подобряване на природозащитното състояние H01 - Замърсяване на повърхностни води
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони. (пресни, вътрешни, морски и бракични)
H02 - Замърсяване на подземни води
(точкови и разсредоточени източници)
М 104 – Инвестиции за подобряване качеството на
H01 - Замърсяване на повърхностни води
повърхностните води
(пресни, вътрешни, морски и бракични)
H02 - Замърсяване на подземни води
(точкови и разсредоточени източници)

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
5291

Име
Chalcalburnus chalcoides

Приоритет
F2
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
FV FV FV FV FV
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.3126

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1171

Име
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F2
U1 FV U1 U1 U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
906.56

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.

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1188

Име
Bombina bombina

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F2
U1 FV U1 U1 U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
347.20

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.
М 109 – Инвестиции в консервационни дейности за
K01.03 - Изсъхване
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.3127

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1217

Име
Testudo hermanni

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F2
U1 U1 U1 U1 U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
20.76

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.3128

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1219

Име
Testudo graeca

Приоритет
F2
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
U1 U1 U1 U1 U1
Площ в ха за пот. мест. *
0.04

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.3129

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1220

Име
Emys orbicularis

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F2
U1 FV U1 U2 U2
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
1,005.36

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.3130

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1293

Име
Elaphe situla

Приоритет
F2
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
U1 FV U1 U1 U1
Площ в ха за пот. мест. *
0.16

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

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
5194

Име
Elaphe sauromates

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
F2
FV FV U1 U1 U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
1,927.40

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

* 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.3131

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1303

Име
Rhinolophus hipposideros

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
Без приоритет U1 U1 FV FV U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
0.20

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 52 – Подкрепа за прилагане на агроекологични
мерки

B02.03 - Отстраняване на горския подлес

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

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

G05.08 - Затваряне на пещери или галерии
A02.01 - Интензифициране на земеделието
A03.01 - Интензивно косене или
интензификация
A02.01 - Интензифициране на земеделието

A03.01 - Интензивно косене или
интензификация
A07 - Използване на биоциди, хормони и
химикали
B04 - Използване на биоциди, хормони и
химикали (горско стопанство)
B02.03 - Отстраняване на горския подлес
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.3132

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1304

Име
Rhinolophus ferrumequinum

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
Без приоритет U1 U1 FV FV U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
122.04

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 52 – Подкрепа за прилагане на агроекологични
мерки

B02.03 - Отстраняване на горския подлес

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

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

G05.08 - Затваряне на пещери или галерии
A02.01 - Интензифициране на земеделието
A03.01 - Интензивно косене или
интензификация
A02.01 - Интензифициране на земеделието

A03.01 - Интензивно косене или
интензификация
A07 - Използване на биоциди, хормони и
химикали
B04 - Използване на биоциди, хормони и
химикали (горско стопанство)
B02.03 - Отстраняване на горския подлес
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.3133

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

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. *
137.36

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 52 – Подкрепа за прилагане на агроекологични
мерки
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.

G05.08 - Затваряне на пещери или галерии
A02.01 - Интензифициране на земеделието
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
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.3134

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

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. *
220.12

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 52 – Подкрепа за прилагане на агроекологични
мерки
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.

G05.08 - Затваряне на пещери или галерии
A02.01 - Интензифициране на земеделието
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
H02 - Замърсяване на подземни води
(точкови и разсредоточени източници)

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
1355

Име
Lutra lutra

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
Без приоритет FV FV FV FV FV
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
4,301.56

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 60 - Компенсиране/ преодоляване на щети,
причинени от Натура 2000 видове.
М 109 – Инвестиции в консервационни дейности за
поддържане/ подобряване на природозащитното
състояние на видове и природни местообитания.

J03.01.01 - Намаляване наличността на
плячка (включително трупове)
F03.02.03 - Залагане на капани, отравяне,
бракониерски улов
G01 - Спорт и отдих на открито,
развлекателни дейности

* 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.3135

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
2635

Име
Vormela peregusna

Приоритет
Поп. Пл. СФ БП КО
Без приоритет U1 U1 U1 U1 U1
Площ в ха
Площ в ха за пот. мест. *
887.72

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
A001-B Gavia stellata

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

U - Неизвестни заплахи и натиск

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A019

Име
Pelecanus onocrotalus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**

F05.05 - Стрелба
F05.05 - Стрелба
F05.05 - Стрелба
F05.05 - Стрелба

* 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.3136

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A020

Име
Pelecanus crispus

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и
проучване.**
М 62 - Разходи, свързани с биологичен мониторинг на
видове и природни местообитания в и извън мрежата
НАТУРА 2000, мониторинг на състоянието на
елементите на зелената инфраструктура.**
М 75 - Разработване на инструментариум за
информационно обезпечаване на изпълнението на
НПРД и НИКС.**

K03.04 - Хищничество
K03.04 - Хищничество
K03.04 - Хищничество
K03.04 - Хищничество
K03.04 - Хищничество

K03.04 - Хищничество

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
A030-B Ciconia nigra

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

J02.05.05 - Малки проекти за ВЕЦ,
преливници

* 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.3137

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A036

Име
Cygnus olor

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 62 - Разходи, свързани с биологичен мониторинг на
видове и природни местообитания в и извън мрежата
НАТУРА 2000, мониторинг на състоянието на
елементите на зелената инфраструктура.**
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**

H01 - Замърсяване на повърхностни води
(пресни, вътрешни, морски и бракични)
H01 - Замърсяване на повърхностни води
(пресни, вътрешни, морски и бракични)
H01 - Замърсяване на повърхностни води
(пресни, вътрешни, морски и бракични)
H01 - Замърсяване на повърхностни води
(пресни, вътрешни, морски и бракични)

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A037

Име
Cygnus columbianus bewickii

Приоритет
Без приоритет
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 62 - Разходи, свързани с биологичен мониторинг на
видове и природни местообитания в и извън мрежата
НАТУРА 2000, мониторинг на състоянието на
елементите на зелената инфраструктура.**
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**

H01 - Замърсяване на повърхностни води
(пресни, вътрешни, морски и бракични)
H01 - Замърсяване на повърхностни води
(пресни, вътрешни, морски и бракични)
H01 - Замърсяване на повърхностни води
(пресни, вътрешни, морски и бракични)
H01 - Замърсяване на повърхностни води
(пресни, вътрешни, морски и бракични)

* 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.3138

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
A038-C Cygnus cygnus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 62 - Разходи, свързани с биологичен мониторинг на
видове и природни местообитания в и извън мрежата
НАТУРА 2000, мониторинг на състоянието на
елементите на зелената инфраструктура.**
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**

H01 - Замърсяване на повърхностни води
(пресни, вътрешни, морски и бракични)
H01 - Замърсяване на повърхностни води
(пресни, вътрешни, морски и бракични)
H01 - Замърсяване на повърхностни води
(пресни, вътрешни, морски и бракични)
H01 - Замърсяване на повърхностни води
(пресни, вътрешни, морски и бракични)

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A042

Име
Anser erythropus

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 20 – Разработване на планове за действие на
приоритетни видове. **
М 21 – Подкрепа за устойчивото ползване на ловните
видове птици от Приложение 2 на ЗБР и опазване на
неловните видове.**
М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и
проучване.**
М 62 - Разходи, свързани с биологичен мониторинг на
видове и природни местообитания в и извън мрежата
НАТУРА 2000, мониторинг на състоянието на
елементите на зелената инфраструктура.**
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**
М 83 - Развитие на капацитета, знанията и уменията на
ЗС за комуникация и участие в постигането на
НАТУРА 2000 целите.**

F03.01 - Лов
F03.01 - Лов
F03.01 - Лов
F03.01 - Лов
F03.01 - Лов

F03.01 - Лов
F03.01 - Лов

* 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.3139

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A043

Име
Anser anser

Номер и Име на Мярка

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Код и Име на Заплаха/Влияние

F03.01 - Лов
М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 62 - Разходи, свързани с биологичен мониторинг на F03.01 - Лов
видове и природни местообитания в и извън мрежата
НАТУРА 2000, мониторинг на състоянието на
елементите на зелената инфраструктура.**

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A048

Име
Tadorna tadorna

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**

E01.01 - Непрекъсната урбанизация
E01.01 - Непрекъсната урбанизация
E01.01 - Непрекъсната урбанизация
E01.01 - Непрекъсната урбанизация
E01.01 - Непрекъсната урбанизация

* 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.3140

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A050

Име
Anas penelope

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**

C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A054

Име
Anas acuta

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**

C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова 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.3141

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A055

Име
Anas querquedula

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.

C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A056

Име
Anas clypeata

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**

C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
A058-B Netta rufina

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**

F05.04 - Бракониерски улов
F05.04 - Бракониерски улов
F05.04 - Бракониерски улов
F05.04 - Бракониерски улов

* 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.3142

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A059

Име
Aythya ferina

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**

F01.01 - Интензивно отглеждане на риба,
интензификация
F01.01 - Интензивно отглеждане на риба,
интензификация
F01.01 - Интензивно отглеждане на риба,
интензификация
F01.01 - Интензивно отглеждане на риба,
интензификация
F01.01 - Интензивно отглеждане на риба,
интензификация

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
A060-B Aythya nyroca

Приоритет
F1
Площ в ха

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

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 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и
проучване.**
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**

F01.01 - Интензивно отглеждане на риба,
интензификация
F01.01 - Интензивно отглеждане на риба,
интензификация
F01.01 - Интензивно отглеждане на риба,
интензификация
F01.01 - Интензивно отглеждане на риба,
интензификация
F01.01 - Интензивно отглеждане на риба,
интензификация
F01.01 - Интензивно отглеждане на риба,
интензификация

М 75 - Разработване на инструментариум за
информационно обезпечаване на изпълнението на
НПРД и НИКС.**
М 83 - Развитие на капацитета, знанията и уменията на
ЗС за комуникация и участие в постигането на
НАТУРА 2000 целите.**

F01.01 - Интензивно отглеждане на риба,
интензификация

* 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.3143

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A061

Име
Aythya fuligula

Номер и Име на Мярка

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Код и Име на Заплаха/Влияние

F02.01.02 - Улов с мрежи
М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние F02.01.02 - Улов с мрежи
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.** F02.01.02 - Улов с мрежи

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A062

Име
Aythya marila

Номер и Име на Мярка

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
U - Неизвестни заплахи и натиск
планове и други стратегически документи**
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние U - Неизвестни заплахи и натиск
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.** U - Неизвестни заплахи и натиск

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A063

Име
Somateria mollissima

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A064

Име
Clangula hyemalis

Номер и Име на Мярка

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
U - Неизвестни заплахи и натиск
планове и други стратегически документи**
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние U - Неизвестни заплахи и натиск
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.** U - Неизвестни заплахи и натиск
* 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.3144

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A067

Име
Bucephala clangula

Номер и Име на Мярка

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
F05.04 - Бракониерски улов
планове и други стратегически документи**
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние F05.04 - Бракониерски улов
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.** F05.04 - Бракониерски улов

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A069

Име
Mergus serrator

Приоритет
F2
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
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.3145

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
A071-B Oxyura leucocephala

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 51 – Управление на инвазивни видове**
М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и
проучване.**
М 62 - Разходи, свързани с биологичен мониторинг на
видове и природни местообитания в и извън мрежата
НАТУРА 2000, мониторинг на състоянието на
елементите на зелената инфраструктура.**
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**
М 75 - Разработване на инструментариум за
информационно обезпечаване на изпълнението на
НПРД и НИКС.**
М 83 - Развитие на капацитета, знанията и уменията на
ЗС за комуникация и участие в постигането на
НАТУРА 2000 целите.**
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага. **

F02.01.02 - Улов с мрежи
F02.01.02 - Улов с мрежи
F02.01.02 - Улов с мрежи
F02.01.02 - Улов с мрежи
F02.01.02 - Улов с мрежи

F02.01.02 - Улов с мрежи
F02.01.02 - Улов с мрежи
F02.01.02 - Улов с мрежи
F02.01.02 - Улов с мрежи

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A072

Име
Pernis apivorus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

A02.01 - Интензифициране на земеделието

* 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.3146

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A073

Име
Milvus migrans

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

A02.01 - Интензифициране на земеделието

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A074

Име
Milvus milvus

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

A02.01 - Интензифициране на земеделието

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A075

Име
Haliaeetus albicilla

Приоритет
F1
Площ в ха

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

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

A02.01 - Интензифициране на земеделието
A02.01 - Интензифициране на земеделието

* 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.3147

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A077

Име
Neophron percnopterus

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и
проучване.**
М 62 - Разходи, свързани с биологичен мониторинг на
видове и природни местообитания в и извън мрежата
НАТУРА 2000, мониторинг на състоянието на
елементите на зелената инфраструктура.**
М 75 - Разработване на инструментариум за
информационно обезпечаване на изпълнението на
НПРД и НИКС.**
М 83 - Развитие на капацитета, знанията и уменията на
ЗС за комуникация и участие в постигането на
НАТУРА 2000 целите.**

A02.01 - Интензифициране на земеделието
A02.01 - Интензифициране на земеделието
A02.01 - Интензифициране на земеделието
A02.01 - Интензифициране на земеделието

A02.01 - Интензифициране на земеделието
A02.01 - Интензифициране на земеделието

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A078

Име
Gyps fulvus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A080

Име
Circaetus gallicus

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

B02.01.02 - Повторно залесяване (неместни
дървесни видове)

* 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.3148

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A081

Име
Circus aeruginosus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.

A02.01 - Интензифициране на земеделието
A02.01 - Интензифициране на земеделието
A02.01 - Интензифициране на земеделието

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A082

Име
Circus cyaneus

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

A01 - Култивиране

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A083

Име
Circus macrourus

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

A02.01 - Интензифициране на земеделието

* 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.3149

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A084

Име
Circus pygargus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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.

A02.01 - Интензифициране на земеделието
A02.01 - Интензифициране на земеделието

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A087

Име
Buteo buteo

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

A02.01 - Интензифициране на земеделието

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A089

Име
Aquila pomarina

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 20 – Разработване на планове за действие на
приоритетни видове. **
М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и
проучване.**
М 62 - Разходи, свързани с биологичен мониторинг на
видове и природни местообитания в и извън мрежата
НАТУРА 2000, мониторинг на състоянието на
елементите на зелената инфраструктура.**

A02.01 - Интензифициране на земеделието
A02.01 - Интензифициране на земеделието
A02.01 - Интензифициране на земеделието
A02.01 - Интензифициране на земеделието

* 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.3150

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A092

Име
Hieraaetus pennatus

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

A02.01 - Интензифициране на земеделието

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A094

Име
Pandion haliaetus

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

A07 - Използване на биоциди, хормони и
химикали

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A095

Име
Falco naumanni

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 20 – Разработване на планове за действие на
приоритетни видове. **
М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и
проучване.**
М 75 - Разработване на инструментариум за
информационно обезпечаване на изпълнението на
НПРД и НИКС.**

A02.01 - Интензифициране на земеделието
A02.01 - Интензифициране на земеделието
A02.01 - Интензифициране на земеделието

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A096

Име
Falco tinnunculus

Приоритет
F2
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
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.3151

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A097

Име
Falco vespertinus

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 20 – Разработване на планове за действие на
приоритетни видове. **
М 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.

A02.01 - Интензифициране на земеделието
A02.01 - Интензифициране на земеделието
A02.01 - Интензифициране на земеделието
A02.01 - Интензифициране на земеделието

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A099

Име
Falco subbuteo

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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.

A02.01 - Интензифициране на земеделието
A02.01 - Интензифициране на земеделието

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A119

Име
Porzana porzana

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.

J03.01 - Намаляване загубата на специфични
особености на местообитанията
J03.01 - Намаляване загубата на специфични
особености на местообитанията
J03.01 - Намаляване загубата на специфични
особености на местообитанията

* 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.3152

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A122

Име
Crex crex

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 20 – Разработване на планове за действие на
приоритетни видове. **
М 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и
проучване.**
М 62 - Разходи, свързани с биологичен мониторинг на
видове и природни местообитания в и извън мрежата
НАТУРА 2000, мониторинг на състоянието на
елементите на зелената инфраструктура.**
М 75 - Разработване на инструментариум за
информационно обезпечаване на изпълнението на
НПРД и НИКС.**

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за
земеделски площи
A02.03 - Отстраняване на тревни площи за
земеделски площи
A02.03 - Отстраняване на тревни площи за
земеделски площи
A02.03 - Отстраняване на тревни площи за
земеделски площи
A02.03 - Отстраняване на тревни площи за
земеделски площи

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A130

Име
Haematopus ostralegus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

J02.04.01 - Наводняване

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A131

Име
Himantopus himantopus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

C01.05 - Солници

* 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.3153

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
A132-B Recurvirostra avosetta

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

C01.05 - Солници

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A133

Име
Burhinus oedicnemus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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.

A02.01 - Интензифициране на земеделието
A02.01 - Интензифициране на земеделието

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A137

Име
Charadrius hiaticula

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A140

Име
Pluvialis apricaria

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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.

J03.01 - Намаляване загубата на специфични
особености на местообитанията
J03.01 - Намаляване загубата на специфични
особености на местообитанията

* 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.3154

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A141

Име
Pluvialis squatarola

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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.

J02.02.02 - Драгиране в естуарии и
крайбрежни зони
J02.02.02 - Драгиране в естуарии и
крайбрежни зони

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A142

Име
Vanellus vanellus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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.

A02 - Промяна на практиката за култивиране
A02 - Промяна на практиката за култивиране

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A143

Име
Calidris canutus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A144

Име
Calidris alba

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A145

Име
Calidris minuta

Приоритет
F2
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
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.3155

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A147

Име
Calidris ferruginea

Приоритет
Без приоритет
Площ в ха

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

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A149

Име
Calidris alpina

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A150

Име
Limicola falcinellus

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

E01 - Урбанизирани райони, обитавани от
човека

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A151

Име
Philomachus pugnax

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

F03.01 - Лов

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A153

Име
Gallinago gallinago

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

F05.05 - Стрелба

* 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.3156

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A157

Име
Limosa lapponica

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

J02.02.02 - Драгиране в естуарии и
крайбрежни зони

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A159

Име
Numenius tenuirostris

Приоритет
F1
Площ в ха

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

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 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и
проучване.**
М 62 - Разходи, свързани с биологичен мониторинг на
видове и природни местообитания в и извън мрежата
НАТУРА 2000, мониторинг на състоянието на
елементите на зелената инфраструктура.**
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**
М 75 - Разработване на инструментариум за
информационно обезпечаване на изпълнението на
НПРД и НИКС.**
М 83 - Развитие на капацитета, знанията и уменията на
ЗС за комуникация и участие в постигането на
НАТУРА 2000 целите.**

J03.02.02 - Намаляване на разпространяването
J03.02.02 - Намаляване на разпространяването
J03.02.02 - Намаляване на разпространяването
J03.02.02 - Намаляване на разпространяването

J03.02.02 - Намаляване на разпространяването
J03.02.02 - Намаляване на разпространяването
J03.02.02 - Намаляване на разпространяването

* 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.3157

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A161

Име
Tringa erythropus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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.

J03.01 - Намаляване загубата на специфични
особености на местообитанията
J03.01 - Намаляване загубата на специфични
особености на местообитанията

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A162

Име
Tringa totanus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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.

K03.04 - Хищничество
K03.04 - Хищничество

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A163

Име
Tringa stagnatilis

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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.

J02.02.02 - Драгиране в естуарии и
крайбрежни зони
J02.02.02 - Драгиране в естуарии и
крайбрежни зони

* 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.3158

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A164

Име
Tringa nebularia

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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.

J02.02.02 - Драгиране в естуарии и
крайбрежни зони
J02.02.02 - Драгиране в естуарии и
крайбрежни зони

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A166

Име
Tringa glareola

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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.

J03.01 - Намаляване загубата на специфични
особености на местообитанията
J03.01 - Намаляване загубата на специфични
особености на местообитанията

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A168

Име
Actitis hypoleucos

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A169

Име
Arenaria interpres

Приоритет
F2
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
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.3159

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A170

Име
Phalaropus lobatus

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

J02.02.02 - Драгиране в естуарии и
крайбрежни зони

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A176

Име
Larus melanocephalus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

J02.12 - Диги, насипи, изкуствени плажове,
общо

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A177

Име
Larus minutus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

D02.01.01 - Окачени електропроводи и
телефонни линии

* 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.3160

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A179

Име
Larus ridibundus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**

J02.05 - Изменения на хидрографските
функции, общи
J02.05 - Изменения на хидрографските
функции, общи
J02.05 - Изменения на хидрографските
функции, общи

М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага. **

J02.05 - Изменения на хидрографските
функции, общи
J02.05 - Изменения на хидрографските
функции, общи
J02.05 - Изменения на хидрографските
функции, общи

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A180

Име
Larus genei

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

E01.01 - Непрекъсната урбанизация

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A182

Име
Larus canus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

C03.03 - Генериране от ветрова 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.3161

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A191

Име
Sterna sandvicensis

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

G05.04 - Вандализъм

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A193

Име
Sterna hirundo

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

H01 - Замърсяване на повърхностни води
(пресни, вътрешни, морски и бракични)

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A197

Име
Chlidonias niger

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**

H01.03 - Друго замърсяване на повърхностни
води от точкови източници
H01.03 - Друго замърсяване на повърхностни
води от точкови източници
H01.03 - Друго замърсяване на повърхностни
води от точкови източници

М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага. **

H01.03 - Друго замърсяване на повърхностни
води от точкови източници
H01.03 - Друго замърсяване на повърхностни
води от точкови източници
H01.03 - Друго замърсяване на повърхностни
води от точкови 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.3162

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A224

Име
Caprimulgus europaeus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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.

G01.03.01 - Обикновено каране на
моторизирани превозни средства
G01.03.01 - Обикновено каране на
моторизирани превозни средства

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A229

Име
Alcedo atthis

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A230

Име
Merops apiaster

Приоритет
Без приоритет
Площ в ха

Поп. Пл. СФ БП КО
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.3163

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A231

Име
Coracias garrulus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 20 – Разработване на планове за действие на
приоритетни видове. **
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 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и
проучване.**
М 62 - Разходи, свързани с биологичен мониторинг на
видове и природни местообитания в и извън мрежата
НАТУРА 2000, мониторинг на състоянието на
елементите на зелената инфраструктура.**
М 75 - Разработване на инструментариум за
информационно обезпечаване на изпълнението на
НПРД и НИКС.**
М 83 - Развитие на капацитета, знанията и уменията на
ЗС за комуникация и участие в постигането на
НАТУРА 2000 целите.**

A07 - Използване на биоциди, хормони и
химикали
A07 - Използване на биоциди, хормони и
химикали
A07 - Използване на биоциди, хормони и
химикали
A07 - Използване на биоциди, хормони и
химикали
A07 - Използване на биоциди, хормони и
химикали
A07 - Използване на биоциди, хормони и
химикали
A07 - Използване на биоциди, хормони и
химикали
A07 - Използване на биоциди, хормони и
химикали
A07 - Използване на биоциди, хормони и
химикали

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A242

Име
Melanocorypha calandra

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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.

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за
земеделски площи
A02.03 - Отстраняване на тревни площи за
земеделски площи

* 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.3164

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A249

Име
Riparia riparia

Приоритет
Без приоритет
Площ в ха

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

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A255

Име
Anthus campestris

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

A02.01 - Интензифициране на земеделието

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A293

Име
Acrocephalus melanopogon

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.

U - Неизвестни заплахи и натиск
U - Неизвестни заплахи и натиск

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A307

Име
Sylvia nisoria

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

A01 - Култивиране

* 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.3165

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A338

Име
Lanius collurio

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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.

A10.01 - Отстраняване на живи плетове и
горички или храсталаци
A10.01 - Отстраняване на живи плетове и
горички или храсталаци

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A339

Име
Lanius minor

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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.

A07 - Използване на биоциди, хормони и
химикали
A07 - Използване на биоциди, хормони и
химикали

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A392

Име
Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 2 - Определяне и допълване на мрежата от морски
защитени зони.**
М 19 - Осигуряване на устойчиво планиране на
дейностите в териториите от мрежата Натура 2000**
М 20 – Разработване на планове за действие на
приоритетни видове. **
М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и
проучване.**

G01.07 - Водолазно гмуркане, плуване с
шнорхел
G01.07 - Водолазно гмуркане, плуване с
шнорхел
G01.07 - Водолазно гмуркане, плуване с
шнорхел
G01.07 - Водолазно гмуркане, плуване с
шнорхел

* 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.3166

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A393

Име
Phalacrocorax pygmeus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и
проучване.**
М 62 - Разходи, свързани с биологичен мониторинг на
видове и природни местообитания в и извън мрежата
НАТУРА 2000, мониторинг на състоянието на
елементите на зелената инфраструктура.**
М 66 – Текущ мониторинг на състоянието на
повърхностните и подземни води.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**
М 75 - Разработване на инструментариум за
информационно обезпечаване на изпълнението на
НПРД и НИКС.**
М 83 - Развитие на капацитета, знанията и уменията на
ЗС за комуникация и участие в постигането на
НАТУРА 2000 целите.**
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага. **

F02 - Риболов и събиране на водни ресурси
F02 - Риболов и събиране на водни ресурси
F02 - Риболов и събиране на водни ресурси
F02 - Риболов и събиране на водни ресурси
F02 - Риболов и събиране на водни ресурси
F02 - Риболов и събиране на водни ресурси

F02 - Риболов и събиране на водни ресурси
F02 - Риболов и събиране на водни ресурси
F02 - Риболов и събиране на водни ресурси
F02 - Риболов и събиране на водни ресурси
F02 - Риболов и събиране на водни ресурси

* 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.3167

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A394

Име
Anser albifrons

Номер и Име на Мярка

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Код и Име на Заплаха/Влияние

A02.02 - Промяна на културите
М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 62 - Разходи, свързани с биологичен мониторинг на A02.02 - Промяна на културите
видове и природни местообитания в и извън мрежата
НАТУРА 2000, мониторинг на състоянието на
елементите на зелената инфраструктура.**

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A396

Име
Branta ruficollis

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 20 – Разработване на планове за действие на
приоритетни видове. **
М 21 – Подкрепа за устойчивото ползване на ловните
видове птици от Приложение 2 на ЗБР и опазване на
неловните видове.**
М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и
проучване.**
М 62 - Разходи, свързани с биологичен мониторинг на
видове и природни местообитания в и извън мрежата
НАТУРА 2000, мониторинг на състоянието на
елементите на зелената инфраструктура.**
М 75 - Разработване на инструментариум за
информационно обезпечаване на изпълнението на
НПРД и НИКС.**
М 83 - Развитие на капацитета, знанията и уменията на
ЗС за комуникация и участие в постигането на
НАТУРА 2000 целите.**

A02 - Промяна на практиката за култивиране
A02 - Промяна на практиката за култивиране
A02 - Промяна на практиката за култивиране
A02 - Промяна на практиката за култивиране
A02 - Промяна на практиката за култивиране

A02 - Промяна на практиката за култивиране
A02 - Промяна на практиката за култивиране

* 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.3168

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
A397-B Tadorna ferruginea

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

A02.01 - Интензифициране на земеделието

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A402

Име
Accipiter brevipes

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A403

Име
Buteo rufinus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

A02.01 - Интензифициране на земеделието

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A429

Име
Dendrocopos syriacus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

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

G05.06 - Грижи за боледуващи дървета, сеч
за обществена безопасност, отстраняване на
крайпътни 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.3169

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A511

Име
Falco cherrug

Приоритет
F1
Площ в ха

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

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 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и
проучване.**
М 62 - Разходи, свързани с биологичен мониторинг на
видове и природни местообитания в и извън мрежата
НАТУРА 2000, мониторинг на състоянието на
елементите на зелената инфраструктура.**
М 75 - Разработване на инструментариум за
информационно обезпечаване на изпълнението на
НПРД и НИКС.**
М 83 - Развитие на капацитета, знанията и уменията на
ЗС за комуникация и участие в постигането на
НАТУРА 2000 целите.**

A04.03 - Изоставяне на системите на паша,
липса на изпасване
A04.03 - Изоставяне на системите на паша,
липса на изпасване
A04.03 - Изоставяне на системите на паша,
липса на изпасване
A04.03 - Изоставяне на системите на паша,
липса на изпасване
A04.03 - Изоставяне на системите на паша,
липса на изпасване
A04.03 - Изоставяне на системите на паша,
липса на изпасване

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A633

Име
Accipiter nisus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
A634-B Ardea purpurea

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.

K01.03 - Изсъхване
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.3170

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A635

Име
Ardeola ralloides

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.

F05.04 - Бракониерски улов
F05.04 - Бракониерски улов

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
A682-B Charadrius alexandrinus

Приоритет
F1
Площ в ха

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

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
A688-B Botaurus stellaris

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и
проучване.**
М 62 - Разходи, свързани с биологичен мониторинг на
видове и природни местообитания в и извън мрежата
НАТУРА 2000, мониторинг на състоянието на
елементите на зелената инфраструктура.**
М 75 - Разработване на инструментариум за
информационно обезпечаване на изпълнението на
НПРД и НИКС.**
М 83 - Развитие на капацитета, знанията и уменията на
ЗС за комуникация и участие в постигането на
НАТУРА 2000 целите.**

A08 - Торене
A08 - Торене
A08 - Торене
A08 - Торене

A08 - Торене
A08 - Торене

* 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.3171

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A697

Име
Egretta garzetta

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага. **

F05.04 - Бракониерски улов
F05.04 - Бракониерски улов
F05.04 - Бракониерски улов
F05.04 - Бракониерски улов
F05.04 - Бракониерски улов

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A699

Име
Ardea cinerea

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.

M01.02 - Суша и намаляване на валежите
M01.02 - Суша и намаляване на валежите

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A703

Име
Anas strepera

Приоритет
F2
Площ в ха

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

Номер и Име на Мярка

Код и Име на Заплаха/Влияние

М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на
планове и други стратегически документи**
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**

C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова 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.3172

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A704

Име
Anas crecca

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**

C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
A705

Име
Anas platyrhynchos

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**

C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова енергия
C03.03 - Генериране от ветрова 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.3173

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Calidris temminckii

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3174

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Charadrius dubius

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3175

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Chlidonias hybridus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3176

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Chlidonias leucopterus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3177

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Ciconia ciconia

Приоритет
F1
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3178

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Egretta alba

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3179

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Falco peregrinus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3180

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Fulica atra

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3181

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Gallinula chloropus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3182

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Gavia arctica

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3183

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Gelochelidon nilotica

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3184

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Glareola pratincola

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3185

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Grus grus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3186

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Ixobrychus minutus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3187

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Larus argentatus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3188

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Larus cachinnans

Приоритет
F1
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3189

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Larus fuscus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3190

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Limosa limosa

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3191

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Lymnocryptes minimus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3192

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Melanitta fusca

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3193

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Melanitta nigra

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3194

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Mergus albellus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3195

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Mergus merganser

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3196

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Numenius arquata

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3197

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Numenius phaeopus

Приоритет
F1
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3198

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Nycticorax nycticorax

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3199

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Phalacrocorax carbo

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3200

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Phoenicopterus ruber

Приоритет
Без приоритет
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3201

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Platalea leucorodia

Приоритет
F1
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3202

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Plegadis falcinellus

Приоритет
F1
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3203

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Podiceps auritus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3204

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Podiceps cristatus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3205

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Podiceps grisegena

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3206

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Podiceps nigricollis

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3207

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Porzana parva

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3208

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Rallus aquaticus

Приоритет
Без приоритет
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3209

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Sterna albifrons

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3210

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Sterna caspia

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3211

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Tachybaptus ruficollis

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3212

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Tringa ochropus

Приоритет
F2
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3213

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Детайлно описание на мерките по целеви обекти
Код
Име
XXXX Xenus cinereus

Приоритет
F1
Площ в ха

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

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 44 - Подобряване на структурата и функциите на
земеделските природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на
природни местообитания от влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи земеделските и горските
екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние
на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони.
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които
„зеления“ туризъм предлага.

XX XX XX XX XX XX XX XX -

* 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.3214

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

Обобщена информация за мерките в зоната
Номер и Име на Мярка

Площ в ха

М 2 - Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони.**
М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на планове и други
стратегически документи
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 19 - Осигуряване на устойчиво планиране на дейностите в териториите от
мрежата Натура 2000**
М 20 – Разработване на планове за действие на приоритетни видове. **
М 21 – Подкрепа за устойчивото ползване на ловните видове птици от Приложение
2 на ЗБР и опазване на неловните видове.**
М 22 – Ограничаване антропогенното замърсяване на водите
М 43 - Подобряване на структурата и функциите на горските природни
местообитания.
М 44 - Подобряване на структурата и функциите на земеделските природни
местообитания.
М 45 - Подобряване на структурата и функциите на крайбрежните и морските
природни местообитания.
М 46 - Подобряване на структурата и функциите на природни местообитания от
влажните зони.
М 47 – Подобряване на природозащитното състояние на видовете, обитаващи
земеделските и горските екосистеми.
М 49 – Подобряване на природозащитното състояние на видовете, обитаващи
екосистемите от влажните зони.
М 51 – Управление на инвазивни видове**

3,433.44

4,160.41

202.09
5,196.04
887.07
9.55
3,569.63
7,735.00
3,738.28
2,686.44

М 52 – Подкрепа за прилагане на агроекологични мерки

642.64

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.

427.32

М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и проучване.**
М 62 - Разходи, свързани с биологичен мониторинг на видове и природни
местообитания в и извън мрежата НАТУРА 2000, мониторинг на състоянието на
елементите на зелената инфраструктура.**
М 63 - Проучвателен мониторинг в морски и крайбрежни територии от НАТУРА
2000, мониторинг на състоянието на елементите на зелената инфраструктура.
М 66 – Текущ мониторинг на състоянието на 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

479.72
4,301.56
479.72

504.07
4,057.06
стр.3215

Код на зона
BG0000271

Име на зона
Мандра-Пода

М 69 - Изготвяне на планове за противопожарна защита и управление на риска от
пожари
М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.

5,196.04

М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности.**
М 75 - Разработване на инструментариум за информационно обезпечаване на
изпълнението на НПРД и НИКС.**
М 83 - Развитие на капацитета, знанията и уменията на ЗС за комуникация и участие
в постигането на НАТУРА 2000 целите.**
М 87 - Изграждане на капацитет у заинтересованите страни за устойчиво
управление на земи/гори на територията на защитените зони от мрежата Натура
2000.
М 95 – Популяризиране на възможностите, които „зеления“ туризъм предлага.

427.32

М 95 – Популяризиране на възможностите, които „зеления“ туризъм предлага. **
М 100 – Подкрепа за дейности по възстановяване на структурата и функциите на
горските местообитания след претърпени бедствия
М 104 – Инвестиции за подобряване качеството на повърхностните води
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.

* 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

427.32
3,940.37
4,634.80
4,509.46
8,152.58

стр.3216

