
Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

Целеви обекти в зоната

Таксономия Код Име Приоритет Площ в ха*
опт. мест. пот. мест.

Птици A001-B Gavia stellata F2 3354,54

Птици A020 Pelecanus crispus F1 3354,54

Птици A030-B Ciconia nigra F1 3354,54

Птици A036 Cygnus olor F2 3354,54

Птици A037 Cygnus columbianus bewickii Без приоритет 3354,54

Птици A038-C Cygnus cygnus F2 3354,54

Птици A042 Anser erythropus F1 3354,54

Птици A043 Anser anser F2 3354,54

Птици A048 Tadorna tadorna F2 3354,54

Птици A050 Anas penelope F2 3354,54

Птици A054 Anas acuta F2 3354,54

Птици A055 Anas querquedula F2 3354,54

Птици A056 Anas clypeata F2 3354,54

Птици A059 Aythya ferina F2 3354,54

Птици A060-B Aythya nyroca F1 3354,54

Птици A063 Somateria mollissima F2 3354,54

Птици A069 Mergus serrator F2 3354,54

Птици A072 Pernis apivorus F2 3354,54

Птици A081 Circus aeruginosus F2 3354,54

Птици A084 Circus pygargus F2 3354,54

Птици A087 Buteo buteo F2 3354,54

Птици A094 Pandion haliaetus F1 3354,54

Птици A096 Falco tinnunculus F2 3354,54

Птици A097 Falco vespertinus F1 3354,54

Птици A098 Falco columbarius F2 3354,54

Птици A099 Falco subbuteo F2 3354,54

Птици A119 Porzana porzana F2 3354,54

Птици A122 Crex crex F1 3354,54

Птици A130 Haematopus ostralegus F2 3354,54

Птици A131 Himantopus himantopus F2 3354,54

Птици A132-B Recurvirostra avosetta F2 3354,54

Птици A133 Burhinus oedicnemus F2 3354,54

Птици A137 Charadrius hiaticula F2 3354,54

Птици A139 Charadrius morinellus Без приоритет 3354,54

Птици A140 Pluvialis apricaria F2 3354,54

Птици A141 Pluvialis squatarola F2 3354,54
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* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро
Птици A142 Vanellus vanellus F2 3354,54

Птици A144 Calidris alba F2 3354,54

Птици A145 Calidris minuta F2 3354,54

Птици A146 Calidris temminckii F2 3354,54

Птици A147 Calidris ferruginea Без приоритет 3354,54

Птици A149 Calidris alpina F2 3354,54

Птици A150 Limicola falcinellus F1 3354,54

Птици A151 Philomachus pugnax F2 3354,54

Птици A152 Lymnocryptes minimus F2 3354,54

Птици A153 Gallinago gallinago F2 3354,54

Птици A154-B Gallinago media Без приоритет 3354,54

Птици A157 Limosa lapponica F2 3354,54

Птици A158 Numenius phaeopus F1 3354,54

Птици A161 Tringa erythropus F2 3354,54

Птици A162 Tringa totanus F2 3354,54

Птици A163 Tringa stagnatilis F2 3354,54

Птици A164 Tringa nebularia F2 3354,54

Птици A165 Tringa ochropus F2 3354,54

Птици A166 Tringa glareola F2 3354,54

Птици A167 Xenus cinereus F1 3354,54

Птици A168 Actitis hypoleucos F2 3354,54

Птици A169 Arenaria interpres F2 3354,54

Птици A170 Phalaropus lobatus F1 3354,54

Птици A176 Larus melanocephalus F2 3354,54

Птици A177 Larus minutus F2 3354,54

Птици A179 Larus ridibundus F2 3354,54

Птици A180 Larus genei F2 3354,54

Птици A182 Larus canus F2 3354,54

Птици A191 Sterna sandvicensis F2 3354,54

Птици A193 Sterna hirundo F2 3354,54

Птици A197 Chlidonias niger F1 3354,54

Птици A198 Chlidonias leucopterus F2 3354,54

Птици A222 Asio flammeus F2 3354,54

Птици A224 Caprimulgus europaeus F2 3354,54

Птици A229 Alcedo atthis F2 3354,54

Птици A230 Merops apiaster Без приоритет 3354,54

Птици A231 Coracias garrulus F2 3354,54

Птици A236 Dryocopus martius F2 3354,54

Птици A238 Dendrocopos medius F2 3354,54
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* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро
Птици A242 Melanocorypha calandra F2 3354,54

Птици A246 Lullula arborea F2 3354,54

Птици A249 Riparia riparia Без приоритет 3354,54

Птици A255 Anthus campestris F2 3354,54

Птици A293 Acrocephalus melanopogon F2 3354,54

Птици A294 Acrocephalus paludicola Без приоритет 3354,54

Птици A307 Sylvia nisoria F2 3354,54

Птици A320 Ficedula parva F2 3354,54

Птици A321 Ficedula albicollis F2 3354,54

Птици A338 Lanius collurio F2 3354,54

Птици A339 Lanius minor F2 3354,54

Птици A379 Emberiza hortulana F2 3354,54

Птици A391 Phalacrocorax carbo F2 3354,54

Птици A393 Phalacrocorax pygmeus F2 3354,54

Птици A394 Anser albifrons F2 3354,54

Птици A396 Branta ruficollis F1 3354,54

Птици A397-B Tadorna ferruginea F1 3354,54

Птици A403 Buteo rufinus F2 3354,54

Птици A409 Tetrax tetrax Без приоритет 3354,54

Птици A429 Dendrocopos syriacus F2 3354,54

Птици A439 Hippolais olivetorum F2 3354,54

Птици A459 Larus cachinnans F1 3354,54

Птици A464 Puffinus yelkouan F1 3354,54

Птици A511 Falco cherrug F1 3354,54

Птици A515 Glareola nordmanni F2 3354,54

Птици A533 Oenanthe pleschanka F2 3354,54

Птици A607-B Platalea leucorodia F1 3354,54

Птици A609 Luscinia svecica Без приоритет 3354,54

Птици A610-A Nycticorax nycticorax F2 3354,54

Птици A614-B Limosa limosa F2 3354,54

Птици A617-B Ixobrychus minutus F2 3354,54

Птици A625-B Glareola pratincola F2 3354,54

Птици A631-B Sterna albifrons F2 3354,54

Птици A633 Accipiter nisus F2 3354,54

Птици A634-B Ardea purpurea F2 3354,54

Птици A635 Ardeola ralloides F2 3354,54

Птици A639-A Grus grus F2 3354,54

Птици A640 Larus fuscus F2 3354,54

Птици A642-B Podiceps auritus F2 3354,54

стр.11793

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро
Птици A665-B Podiceps grisegena F2 3354,54

Птици A667-B Ciconia ciconia F1 3354,54

Птици A682-B Charadrius alexandrinus F1 3354,54

Птици A685-A Melanitta fusca F2 3354,54

Птици A688-B Botaurus stellaris F2 3354,54

Птици A689 Gavia arctica F2 3354,54

Птици A690 Tachybaptus ruficollis F2 3354,54

Птици A691 Podiceps cristatus F2 3354,54

Птици A692 Podiceps nigricollis F2 3354,54

Птици A697 Egretta garzetta F2 3354,54

Птици A698 Egretta alba F2 3354,54

Птици A699 Ardea cinerea F2 3354,54

Птици A700 Plegadis falcinellus F1 3354,54

Птици A702 Anser fabalis F2 3354,54

Птици A703 Anas strepera F2 3354,54

Птици A704 Anas crecca F2 3354,54

Птици A705 Anas platyrhynchos F2 3354,54

Птици A718 Rallus aquaticus Без приоритет 3354,54

Птици A719 Porzana parva F2 3354,54

Птици A720 Porzana pusilla F2 3354,54

Птици A721 Gallinula chloropus F2 3354,54

Птици A723 Fulica atra F2 3354,54

Птици A726 Charadrius dubius F2 3354,54

Птици A731-B Gelochelidon nilotica F2 3354,54

Птици A732 Sterna caspia F2 3354,54

Птици A734 Chlidonias hybridus F2 3354,54

Птици A768 Numenius arquata F2 3354,54
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* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ В ЗОНАТА

Специфични мерки - oбща площ за целеви обекти по Директива за 
местообитанията
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* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

Специфични мерки - обща площ за целеви обекти по Директива за птиците

Номер и Име на Мярка Площ в ха

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

3354,5

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

3354,5

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

3354,5

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

3354,5

М 66 – Мониторинг на състоянието на повърхностните и подземни води. 667,7

М 89 - Подобряване на знанията на земеделските производители за дейностите за 
опазване на биологичното разнообразие.

1004,1
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* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

Обща площ на общите мерки за всички целеви обекти в зоната

Номер и Име на Мярка Площ в ха

М 2 - Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони. 3354,54

М 3 – Работа със заинтересованите страни в подкрепа на изпълнението на М 1 и М 
2.

3354,54

М 4  – Развитие на програма за консултиране на частни собственици/ползватели на 
земи/ гори за упражняване на практики във връзка със спецификите на 
управлението в защитените зони от Натура 2000 мрежата.

3354,54

М 6 - Устойчиво управление на отпадъци или биомаса в териториите от мрежата 
НАТУРА 2000.

3354,54

М 7 – Насърчаване създаването на „зелени работни места“ около и в териториите от
 мрежата Натура 2000.

3354,54

М 8 – Насърчаване развитието на "зелена" икономика около и в териториите от 
мрежата Натура 2000, попадащи в обхвата на ПРСР.

3354,54

М 9 – Пилотни и демострационни проекти за насърчаване развитието на зелена 
икономика около и в териториите от мрежата Натура 2000, извън обхвата на ПРСР.

3354,54

М 10 – Насърчаване преминаването към нисковъглеродна икономика в териториите 
от мрежата Натура 2000.

3354,54

М 11 – Насърчаване на екологощадящото поведение у подрастващите. 3354,54

М 12 – Намаляване на антропогенния натиск върху защитените зони от мрежата 
Натура 2000 чрез въвеждане на пилотни практики за енергийна ефективност  в 
населените места около и на територията на зоните.

3354,54

М 13 - Предотвратяване на засушаването в местообитания в следствие на 
климатични промени.

3354,54

М 14 – Пазарна подкрепа за реализацията на продукти и услуги, 
произведени/доставени от територии от мрежата Натура 2000. 

3354,54

М 15 - Организация и провеждане на иновативни екологични събития. 3354,54

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

3354,54

М 17 – Подкрепа за развитие и управление на екосистемни услуги. 3354,54

М 18 – Развитие на единна картографска основа, включваща и териториите на 
защитените зони от Натура 2000 мрежата.

3354,54

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

3354,54

М 20 – Разработване/ актуализиране  на планове за действие за приоритетни видове.
  

3354,54

М 21 – Подкрепа за устойчивото ползване на ловните видове птици от Приложение 
2 на ЗБР и опазване на неловните видове.

3354,54

М 22 – Ограничаване антропогенното замърсяване на водите. 3354,54
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* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

М 23 – Оценка на влиянието на климатичните промени върху целеви видове и 
природни местообитания. 

3354,54

М 24 – Планиране развитието на зелени форми на туризъм около и на територията 
от мрежата Натура 2000.

3354,54

М 25 – Развитие на управленски подход за ЗЗ от НАТУРА 2000. 3354,54

М 26 – Прилагане на управленски подход в ЗЗ от НАТУРА 2000. 3354,54

М 29 – Развитие на координационни механизми във връзка с управлението на 
защитените зони от НАТУРА 2000.

3354,54

М 30 - Подобряване и развитие на механизмите за обществени консултации. 3354,54

М 31- Планиране и провеждане на регионални кампании за обществено 
осведомяване за НАТУРА 2000.

3354,54

М 32 - Планиране и провеждане на национални информационни кампании за 
представяне на възможностите (ползите), които предоставя мрежата НАТУРА 2000.

3354,54

М 33 - Планиране и провеждане на поддържащи информационни кампании 
насочени към заинтересованите страни.

3354,54

М 34 - Организация и провеждане на годишен национален/международен форум по
 актуални теми, свързани с НАТУРА 2000.

3354,54

М 35 - Организация и провеждане на годишен национален конкурс за номиниране 
на най-добри проекти с принос към НАТУРА 2000.

3354,54

М 36 - Организиране и провеждане на заседания на срещи на Комитета за 
наблюдение на НПРД и НИКС.

3354,54

М 37 – Подкрепа за партньорство в управлението на защитени зони от мрежата 
Натура 2000.

3354,54

М 38 - Режийни разходи на управленските органи. 3354,54

М 39 – Изграждане и/или поддържане на съоръженията за обществен достъп до и 
около защитените зони от мрежата НАТУРА 2000. 

3354,54

М 40 - Текущи разходи за персонал на управленските органи. 3354,54

М 41 - Подкрепа за създаване на "зелени" работни места в управлението на ЗЗ. 3354,54

М 42 – Подкрепа за финансиране за създаване и оборудване на местни 
доброволчески групи.

3354,54

М 48 – Подобряване на природозащитното състояние на видовете, обитаващи 
крайбрежните и морските екосистеми.

3354,54

М 49 – Подобряване на природозащитното състояние на видовете, обитаващи 
екосистемите от влажните зони.

3354,54

М 50 - Изготвяне на планове за действие за инвазивни видове. 3354,54

М 51 – Управление на инвазивни видове. 3354,54

М 58 – Подкрепа за групи производители, въвеждащи мерки за увеличаване на 
биоразнообразие.

3354,54

М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и проучване. 3354,54

стр.11798

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

М 63 - Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на 
докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за 
птиците в морски и крайбрежни територии, , оценки на състоянието на елементите 
на зелената инфраст

3354,54

М 64 – Подготовка и провеждане на мониторинг, оценка и докладване на 
изпълнението на НИКС и НПРД.

3354,54

М 65 – Мониторинг на състоянието на екосистемите 3354,54

М 67 – Текущ мониторинг на туристическия поток 3354,54

М 68 – Оценка на въздействието на туристическата дейност в територии по Натура 
2000 върху състоянието на екосистемите

3354,54

М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности. 3354,54

М 73 - Развитие на ИКТ приложения в подкрепа управлението на защитените зони 
от Натура 2000 мрежата.

3354,54

М 74 - Създаване, организация и функциониране на виртуален офис за връзки с 
медиите за текущо обществено информиране по всички теми, свързани с НАТУРА 
2000.

3354,54

М 75 - Разработване на инструментариум за информационно обезпечаване на 
изпълнението на НПРД и НИКС.

3354,54

М 76 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите 
за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ОПОС.

3354,54

М 77 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите 
за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ПРСР.

3354,54

М 78 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите 
за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ПМДР.

3354,54

М 79 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите 
за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ОПДУ.

3354,54

М 80 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите 
за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ОПРЧР.

3354,54

М 81 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите 
за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от  програми 
за териториално сътрудничество.

3354,54

М 82 - Повишаване на капацитета на заинтересованите страни за планиране и 
програмиране на развитието и управлението на мрежата НАТУРА 2000.

3354,54

М 83 - Развитие на капацитета, знанията и уменията на ЗС за комуникация и участие 
в постигането на НАТУРА 2000 целите.

3354,54

М 84 - Обмяна на опит и добри практики, свързани с НАТУРА 2000 в рамките на 
проекти, финансирани от различни програми и действащи през периода 2014-
2020 г.

3354,54

М 85 - Разработване и изпълнение на програми за екологично образование с фокус 
върху НАТУРА 2000 за ученици и студенти.

3354,54

стр.11799

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

М 86 - Придобиване на умения и постигане на обществена активност и 
информираност в териториите от НАТУРА 2000, в които действа местна 
инициативна група (МИГ), прилагаща стратегия за местно развитие.

3354,54

М 90 - Придобиване на умения и постигане на обществена активност и 
информираност в териториите от НАТУРА 2000, в които действа местна рибарска 
група, прилагаща стратегия за местно развитие.

3354,54

М 91 - Обучение на млади земеделски производители за планиране и развитие на 
екологосъобразен бизнес в територии, попадащи в НАТУРА 2000.

3354,54

М 92 - Изграждане на капацитет у заинтересованите страни за развитие и 
промотиране на устойчив туризъм на територията на защитените зони от НАТУРА 
2000, вкл. провеждане на професионални обучения и обучения по ключови 
компетенции.

3354,54

М 93 - Обучение на противопожарни отряди и доброволци. 3354,54

М 94 - Определяне на посетителския натиск и проучване на нуждите на 
посетителите.

3354,54

М 95 – Популяризиране на възможностите, които „зеления“ туризъм предлага. 3354,54

М 96 - Закупуване на земи, включително компенсация за правото на строеж. 3354,54

М 97 - Изграждане на специфична инфраструктура за съществуващи обекти с цел 
намаляване на въздействието от тяхната експлоатация върху природозащитното 
състояние на видове и природни местообитания.

3354,54

М 98 - Изграждане и поддържане на инфраструктура, необходима за възстановяване 
на природни местообитания и видове.

3354,54

М 99 - Изграждане и поддържане на инфраструктура за текущо наблюдение на 
местата от управленските органи, съобразно приетите планове за управление на 
защитените зони и/или други релевантни документи.

3354,54

М 101 - Инвестиции за подобряване управлението на отпадъците от селското 
стопанство.

3354,54

М 102 - Осигуряване на оборудване за управление на ЗЗ. 3354,54

М 103 – Инвестиции за намаляване на антропогенното замърсяване около и на 
територията на защитените зони от мрежата Натура 2000.

3354,54

М 105 – Инвестиции за провеждане на бизнес дейности по опазване на 
биологичното разнообразие в крайбрежни, морски и влажни защитени зони от 
мрежата Натура 2000.

3354,54

М 107 – Инвестиции в рамките на НАТУРА 2000, когато нейните райони засягат 
риболовни дейности  които оказват влияния върху местообитанията.

3354,54

М 110 - Обучение на млади предприемачи за планиране и развитие на 
екологосъобразен бизнес в територии, попадащи в НАТУРА 2000.

3354,54

М 111 - Инвестиции за подкрепа за разработване и осъществяване на по-
екологосъобразни алтернативи на проекти с очаквано значително въздействие върху
 околната среда.

3354,54

стр.11800

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

М 113 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите
 за финансиране на проекти, вкл. косвено свързани с НАТУРА 2000, финансирани 
от ОПРР.

3354,54

стр.11801

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A001-B Gavia stellata F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A020 Pelecanus crispus F1

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

C03.03 - Генериране от ветрова енергияМ 46 - Подобряване на структурата и функциите на 
природни местообитания от влажните зони.

A030-B Ciconia nigra F1

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A036 Cygnus olor F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1004,08

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

стр.11802

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A037 Cygnus columbianus bewickii Без приоритет

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1004,08

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

A038-C Cygnus cygnus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1004,08

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

A042 Anser erythropus F1

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1004,08

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

стр.11803

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A043 Anser anser F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1004,08

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

A048 Tadorna tadorna F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

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

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

J03.01 - Намаляване загубата на специфични 
особености на местообитанията

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

J02.04.02 - Липса на наводняване

стр.11804

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A050 Anas penelope F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

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

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

J03.01 - Намаляване загубата на специфични 
особености на местообитанията

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

J02.04.02 - Липса на наводняване

A054 Anas acuta F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

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

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

J03.01 - Намаляване загубата на специфични 
особености на местообитанията

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

J02.04.02 - Липса на наводняване

стр.11805

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A055 Anas querquedula F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

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

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

J03.01 - Намаляване загубата на специфични 
особености на местообитанията

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

J02.04.02 - Липса на наводняване

A056 Anas clypeata F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

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

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

J03.01 - Намаляване загубата на специфични 
особености на местообитанията

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

J02.04.02 - Липса на наводняване

стр.11806

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A059 Aythya ferina F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

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

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

J03.01 - Намаляване загубата на специфични 
особености на местообитанията

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

J02.04.02 - Липса на наводняване

A060-B Aythya nyroca F1

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

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

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

J03.01 - Намаляване загубата на специфични 
особености на местообитанията

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

J02.04.02 - Липса на наводняване

A063 Somateria mollissima F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11807

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A069 Mergus serrator F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A072 Pernis apivorus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A081 Circus aeruginosus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1460,94

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 47 – Подобряване на природозащитното състояние 
на видовете, обитаващи земеделските и горските 
екосистеми.

стр.11808

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A084 Circus pygargus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

971,55

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за 
земеделски площи

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

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 47 – Подобряване на природозащитното състояние 
на видовете, обитаващи земеделските и горските 
екосистеми.

A087 Buteo buteo F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1975,63

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

A07 - Използване на биоциди, хормони и 
химикали

J03.01 - Намаляване загубата на специфични 
особености на местообитанията

A094 Pandion haliaetus F1

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11809

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A096 Falco tinnunculus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1975,63

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

A07 - Използване на биоциди, хормони и 
химикали

J03.01 - Намаляване загубата на специфични 
особености на местообитанията

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 47 – Подобряване на природозащитното състояние 
на видовете, обитаващи земеделските и горските 
екосистеми.

A11 - Земеделски дейности, неупоменати по-
горе

J03.02.02 - Намаляване на 
разпространяването

стр.11810

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A097 Falco vespertinus F1

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2175,99

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A07 - Използване на биоциди, хормони и 
химикали

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

J03.01 - Намаляване загубата на специфични 
особености на местообитанията

J03.02.02 - Намаляване на 
разпространяването

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 47 – Подобряване на природозащитното състояние 
на видовете, обитаващи земеделските и горските 
екосистеми.

J03.02.02 - Намаляване на 
разпространяването

A098 Falco columbarius F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11811

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A099 Falco subbuteo F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1613,93

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02.01 - Интензифициране на земеделиетоМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

A07 - Използване на биоциди, хормони и 
химикали

J03.01 - Намаляване загубата на специфични 
особености на местообитанията

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 47 – Подобряване на природозащитното състояние 
на видовете, обитаващи земеделските и горските 
екосистеми.

A11 - Земеделски дейности, неупоменати по-
горе

A119 Porzana porzana F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

стр.11812

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A122 Crex crex F1

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

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

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

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

A130 Haematopus ostralegus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A131 Himantopus himantopus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A132-B Recurvirostra avosetta F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11813

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A133 Burhinus oedicnemus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1460,94

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02.01 - Интензифициране на земеделиетоМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за 
земеделски площи

A07 - Използване на биоциди, хормони и 
химикали

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 47 – Подобряване на природозащитното състояние 
на видовете, обитаващи земеделските и горските 
екосистеми.

A137 Charadrius hiaticula F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A139 Charadrius morinellus Без приоритет

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11814

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A140 Pluvialis apricaria F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A141 Pluvialis squatarola F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A142 Vanellus vanellus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1004,08

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02.01 - Интензифициране на земеделиетоМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за 
земеделски площи

A07 - Използване на биоциди, хормони и 
химикали

A144 Calidris alba F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11815

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A145 Calidris minuta F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A146 Calidris temminckii F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A147 Calidris ferruginea Без приоритет

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A149 Calidris alpina F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A150 Limicola falcinellus F1

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11816

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A151 Philomachus pugnax F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A152 Lymnocryptes minimus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A153 Gallinago gallinago F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A154-B Gallinago media Без приоритет

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A157 Limosa lapponica F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11817

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A158 Numenius phaeopus F1

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A161 Tringa erythropus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A162 Tringa totanus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A163 Tringa stagnatilis F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A164 Tringa nebularia F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11818

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A165 Tringa ochropus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A166 Tringa glareola F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A167 Xenus cinereus F1

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A168 Actitis hypoleucos F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A169 Arenaria interpres F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11819

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A170 Phalaropus lobatus F1

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A176 Larus melanocephalus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A177 Larus minutus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A179 Larus ridibundus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

667,69

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

J03.02.02 - Намаляване на 
разпространяването

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

стр.11820

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A180 Larus genei F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A182 Larus canus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A191 Sterna sandvicensis F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A193 Sterna hirundo F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11821

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A197 Chlidonias niger F1

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

667,69

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

J03.02.02 - Намаляване на 
разпространяването

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

A198 Chlidonias leucopterus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

667,69

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

J03.02.02 - Намаляване на 
разпространяването

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

A222 Asio flammeus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11822

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A224 Caprimulgus europaeus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1975,63

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за 
земеделски площи

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

A07 - Използване на биоциди, хормони и 
химикали

A229 Alcedo atthis F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A230 Merops apiaster Без приоритет

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11823

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A231 Coracias garrulus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02.01 - Интензифициране на земеделиетоМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за 
земеделски площи

A07 - Използване на биоциди, хормони и 
химикали

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

B01 - Залесяване в открити земи

J03.02.02 - Намаляване на 
разпространяването

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 47 – Подобряване на природозащитното състояние 
на видовете, обитаващи земеделските и горските 
екосистеми.

A11 - Земеделски дейности, неупоменати по-
горе

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

G05.11 - Смърт или нараняване от 
сблъскване

J03.02.02 - Намаляване на 
разпространяването

A236 Dryocopus martius F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11824

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A238 Dendrocopos medius F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A242 Melanocorypha calandra F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1460,94

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02.01 - Интензифициране на земеделиетоМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

A07 - Използване на биоциди, хормони и 
химикали

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 47 – Подобряване на природозащитното състояние 
на видовете, обитаващи земеделските и горските 
екосистеми.

A246 Lullula arborea F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1975,63

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за 
земеделски площи

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

A07 - Използване на биоциди, хормони и 
химикали

стр.11825

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A249 Riparia riparia Без приоритет

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A255 Anthus campestris F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1975,63

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02.01 - Интензифициране на земеделиетоМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за 
земеделски площи

A07 - Използване на биоциди, хормони и 
химикали

A293 Acrocephalus melanopogon F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

стр.11826

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A294 Acrocephalus paludicola Без приоритет

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

A307 Sylvia nisoria F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1975,63

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02.01 - Интензифициране на земеделиетоМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за 
земеделски площи

A07 - Използване на биоциди, хормони и 
химикали

A320 Ficedula parva F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11827

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A321 Ficedula albicollis F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A338 Lanius collurio F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1004,08

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02.01 - Интензифициране на земеделиетоМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за 
земеделски площи

A07 - Използване на биоциди, хормони и 
химикали

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 47 – Подобряване на природозащитното състояние 
на видовете, обитаващи земеделските и горските 
екосистеми.

стр.11828

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A339 Lanius minor F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1460,94

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02.01 - Интензифициране на земеделиетоМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за 
земеделски площи

A07 - Използване на биоциди, хормони и 
химикали

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 47 – Подобряване на природозащитното състояние 
на видовете, обитаващи земеделските и горските 
екосистеми.

A11 - Земеделски дейности, неупоменати по-
горе

A379 Emberiza hortulana F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1004,08

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 47 – Подобряване на природозащитното състояние 
на видовете, обитаващи земеделските и горските 
екосистеми.

стр.11829

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A391 Phalacrocorax carbo F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

667,69

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

J03.02.02 - Намаляване на 
разпространяването

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

A393 Phalacrocorax pygmeus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

667,69

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

J03.02.02 - Намаляване на 
разпространяването

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

G05 - Друга човешка намеса и безпокойство М 66 – Мониторинг на състоянието на повърхностните 
и подземни води.

A394 Anser albifrons F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1004,08

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

стр.11830

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A396 Branta ruficollis F1

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1004,08

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

A07 - Използване на биоциди, хормони и 
химикали

М 89 - Подобряване на знанията на земеделските 
производители за дейностите за опазване на 
биологичното разнообразие.

A11 - Земеделски дейности, неупоменати по-
горе

A397-B Tadorna ferruginea F1

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A403 Buteo rufinus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1975,63

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

A02.01 - Интензифициране на земеделието

A07 - Използване на биоциди, хормони и 
химикали

J03.01 - Намаляване загубата на специфични 
особености на местообитанията

стр.11831

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A409 Tetrax tetrax Без приоритет

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A429 Dendrocopos syriacus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1004,08

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02.01 - Интензифициране на земеделиетоМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

A07 - Използване на биоциди, хормони и 
химикали

стр.11832

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A439 Hippolais olivetorum F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1460,94

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02.01 - Интензифициране на земеделиетоМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

A02.03 - Отстраняване на тревни площи за 
земеделски площи

A07 - Използване на биоциди, хормони и 
химикали

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 47 – Подобряване на природозащитното състояние 
на видовете, обитаващи земеделските и горските 
екосистеми.

A11 - Земеделски дейности, неупоменати по-
горе

A459 Larus cachinnans F1

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A464 Puffinus yelkouan F1

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11833

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A511 Falco cherrug F1

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1460,94

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

J03.01 - Намаляване загубата на специфични 
особености на местообитанията

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

A515 Glareola nordmanni F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A533 Oenanthe pleschanka F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A607-B Platalea leucorodia F1

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

стр.11834

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A609 Luscinia svecica Без приоритет

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A610-A Nycticorax nycticorax F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A614-B Limosa limosa F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A617-B Ixobrychus minutus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

стр.11835

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A625-B Glareola pratincola F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1004,08

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

A631-B Sterna albifrons F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A633 Accipiter nisus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1975,63

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

A02.01 - Интензифициране на земеделието

A07 - Използване на биоциди, хормони и 
химикали

J03.01 - Намаляване загубата на специфични 
особености на местообитанията

стр.11836

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A634-B Ardea purpurea F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

A635 Ardeola ralloides F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

A639-A Grus grus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A640 Larus fuscus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11837

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A642-B Podiceps auritus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A665-B Podiceps grisegena F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

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

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

J03.01 - Намаляване загубата на специфични 
особености на местообитанията

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

J02.04.02 - Липса на наводняване

A667-B Ciconia ciconia F1

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A682-B Charadrius alexandrinus F1

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11838

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A685-A Melanitta fusca F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A688-B Botaurus stellaris F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

A689 Gavia arctica F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11839

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A690 Tachybaptus ruficollis F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

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

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

J03.01 - Намаляване загубата на специфични 
особености на местообитанията

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

J02.04.02 - Липса на наводняване

A691 Podiceps cristatus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

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

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

J03.01 - Намаляване загубата на специфични 
особености на местообитанията

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

J02.04.02 - Липса на наводняване

стр.11840

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A692 Podiceps nigricollis F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

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

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

J03.01 - Намаляване загубата на специфични 
особености на местообитанията

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

J02.04.02 - Липса на наводняване

A697 Egretta garzetta F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

J03.02.02 - Намаляване на 
разпространяването

стр.11841

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A698 Egretta alba F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

J03.02.02 - Намаляване на 
разпространяването

A699 Ardea cinerea F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

A700 Plegadis falcinellus F1

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

стр.11842

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A702 Anser fabalis F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

1004,08

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

A02 - Промяна на практиката за култивиранеМ 44 -  Подобряване на структурата и функциите на 
земеделските природни местообитания.

A703 Anas strepera F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

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

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

J03.01 - Намаляване загубата на специфични 
особености на местообитанията

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

J02.04.02 - Липса на наводняване

стр.11843

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A704 Anas crecca F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

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

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

J03.01 - Намаляване загубата на специфични 
особености на местообитанията

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

J02.04.02 - Липса на наводняване

A705 Anas platyrhynchos F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

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

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

J03.01 - Намаляване загубата на специфични 
особености на местообитанията

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

J02.04.02 - Липса на наводняване

A718 Rallus aquaticus Без приоритет

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11844

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A719 Porzana parva F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

2328,98

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

D02.01.01 - Окачени електропроводи и 
телефонни линии

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

A720 Porzana pusilla F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A721 Gallinula chloropus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A723 Fulica atra F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11845

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A726 Charadrius dubius F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A731-B Gelochelidon nilotica F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A732 Sterna caspia F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

A734 Chlidonias hybridus F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

667,69

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

Номер и Име на Мярка Код и Име на Заплаха/Влияние

J03.02.02 - Намаляване на 
разпространяването

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

стр.11846

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.



Код на зона Име на зона
BG0002050 Дуранкулашко езеро

A768 Numenius arquata F2

Код Име Приоритет Поп Пл. СФ БП КО

Площ Опт. мест.** Площ Пот. мест.**

Детайлно описание на специфичните мерки по целеви обекти

стр.11847

* Дадената площ в ха за местообитанията е площта на тяхното разпространение в зоната, за видовете - площта на 
оптималните и потенциалните местообитания за вида в зоната. Целевите обекти без площ не са установени в зоните 
съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
 и видове - фаза I” 

**  Площта в ха на прилагане на мярката за видовете (без птиците) е площта на оптималните местообитания за вида, 
без припокриване с природните местообитания, с водещо значение за природните местообитания. Площта на 
потенциалните местообитания на видовете без припокриване с природните местообитания е дадена за информация. За
 птиците площта на прилагане на мярката е изчислена в зависимост от площтите на екосистемите в зоната.
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