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Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɧɚɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚɢɜɨɞɢɬɟ ɆɈɋȼ ɫɬɚɪɬɢɪɚɩɪɨɰɟɞɭɪɢɩɨɪɟɞɚɧɚɱɥ
ɚɥɢɱɥɬɢɬɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɡɚɳɢɬɟɧɢɬɟɬɟɪɢɬɨɪɢɢ ɁɁɌ ɡɚ ɩɪɨɦɹɧɚɜɝɪɚɧɢɰɚɬɚ
ɧɚ ɉɪɢɪɨɞɟɧɩɚɪɤ ɉɉ ³ɉɟɪɫɢɧɚ³ɤɚɤɬɨɫɥɟɞɜɚ:
 ɡɚ ɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɩɥɨɳɬɚ ɧɚ ɉɪɢɪɨɞɟɧ ɩɚɪɤ Äɉɟɪɫɢɧɚ³ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɚ Ȼɟɥɟɧɟ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɡɤɥɸɱɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɢɦɨɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɜ ɪɟɝɭɥɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞ
Ȼɟɥɟɧɟ ɫ Ɉɛɳ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ ɩɥɚɧ Ɉɍɉ  ɨɞɨɛɪɟɧ ɫ Ɋɟɲɟɧɢɟ ʋ 77 ɨɬ  ɸɥɢ 1ɝ ɧɚ
ɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬɧɚɝɪɚɞȻɟɥɟɧɟ ɨɛɧ Ⱦȼɛɪɝ) ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ
ɫɨɝɥɟɞɧɚɨɛɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨɬɨɱɟɫɬɚɜɚɜɴɩɪɨɫɡɚɡɟɦɢɩɨɨɬɉɪɟɯɨɞɧɢɬɟɢɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɧɢɬɟ
ɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢɧɚɁɚɤɨɧɚɡɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚɢɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟɡɟɦɢɫɴɝɥɚɫɧɨɤɨɣɬɨɞɨ
 ɝ ɩɨɡɟɦɥɟɧɢ ɢɦɨɬɢ ɫɚ ɛɢɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɢ ɡɚ Äɡɚɞɨɜɨɥɹɜɚɧɟ³ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɢɤɨɢɬɨɬɟɪɢɬɨɪɢɢɩɨɧɚɫɬɨɹɳɟɦɫɚɡɚɫɬɪɨɟɧɢɟɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɚɧɢɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɧɢɢ
ɧɟɩɪɢɬɟɠɚɜɚɬɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɨɧɧɚɡɧɚɱɢɦɨɫɬ;
2. ɡɚɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟɧɚɩɥɨɳɬɚ ɧɚɉɉÄɉɟɪɫɢɧɚ³ɩɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɧɚɂɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ
ɚɝɟɧɰɢɹ ɩɨ ɝɨɪɢɬɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɤɥɸɱɜɚɧɟ ɧɚ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢ ɜ
ɛɥɢɡɨɫɬ ɞɨ ɝɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ ɉɉ, ɨɜɨɞɧɹɜɚɳɢ ɫɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨ ɢ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɜɨɞɨɥɸɛɢɜɚ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɨɫɬ ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɡɚ ɜɤɥɸɱɜɚɧɟ ɫɚ ɰɟɥɢ ɦɚɫɢɜɢ ɫ ɧɨɦɟɪɚ ɢ ɩɨɡɟɦɥɟɧɢ ɢɦɨɬɢ ɫ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɢɤɚɤɬɨɫɥɟɞɜɚɦɚɫɢɜ.3, 44152.188.4, 44152.188.6,
44152.188.7, 44152.188.8, 44152.188.9, 44152.188.10, 44152.188.13, 44152.188.14, 44152.188.15,
44152.188.16, 44152.188.17, 44152.188.18, 44152.188.19, 44152.188.20, 44152.188.21,
44152.188.22, 44152.188.332, 44152.188.385, 44152.189.6, 44152.189.12, 44152.189.15,
44152.189.16, 44152.189.17, 44152.189.18, 44152.189.19, 44152.189.20, 44152.189.21,
44152.189.22, 44152.189.23, 44152.189.24, 44152.189.25, 44152.189.26, 44152.189.27,
ɢɦɚɫɢɜ ɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɫɟɥɨ Ʌɨɡɢɰɚɨɛɳɢɧɚ
ɇɢɤɨɩɨɥɨɛɥɚɫɬɉɥɟɜɟɧ.
3. ɡɚɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɧɚɩɥɨɳɬɚɧɚ ɉɉÄɉɟɪɫɢɧɚ³ ɩɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚɬɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɡɤɥɸɱɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ ɫ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ 03366.604.1
ɫɴɝɥɚɫɧɨɄɚɞɚɫɬɪɚɥɧɚɤɚɪɬɚɢ ɤɚɞɚɫɬɪɚɥɧɢɬɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢ ɡɚɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɝɪɚɞȻɟɥɟɧɟɨɛɳɢɧɚ
Ȼɟɥɟɧɟɨɛɥɚɫɬ ɉɥɟɜɟɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳ ɩɥɨɳɚɞɤɚɧɚȺȿɐÄȻɟɥɟɧɟ³ ɩɨɪɚɞɢɨɛɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨɬɨ
ɱɟ ɫɴɳɢɹɬ ɧɟ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɨɧɧɚ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬ ɢɡɪɚɡɹɜɚɳɚ ɫɟ ɜ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚ ɰɟɧɧɢ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɧɢ ɢ ɠɢɜɨɬɢɧɫɤɢ ɜɢɞɨɜɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹ. Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɟ ɱɟ
ɤɴɦ ɦɨɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɛɹɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɹ ɩɚɪɤ ɩɥɨɳɚɞɤɚɬɚ ɧɚ Ⱥȿɐ ÄȻɟɥɟɧɟ³ ɧɟ ɫɚɦɨ ɟ
ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɥɚ ɧɨ ɟ ɛɢɥɚ ɢ ɞɟɣɫɬɜɚɳɚ ɤɨɟɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚ ɡɚ ɥɢɩɫɚɬɚ ɧɚ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɨɧɧɚ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɉɨɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɩɥɨɳɚɞɤɚɬɚ ɧɚ Ⱥȿɐ ÄȻɟɥɟɧɟ³ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ ɞɚ ɛɴɞɟ
ɱɚɫɬ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɧɢɹ ɩɚɪɤ ɤɨɟɬɨ ɧɚɦɢɪɚɦɟ ɡɚ ɧɟɨɫɧɨɜɚɬɟɥɧɨ ɩɨɪɚɞɢ ɥɢɩɫɚɬɚ ɧɚ ɰɟɧɧɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹɢɥɢɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹɧɚ ɜɢɞɨɜɟ
ɋɴɝɥɚɫɧɨɪɚɡɩɨɪɟɞɛɚɬɚ ɧɚɱɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɡɚɳɢɬɟɧɢɬɟɬɟɪɢɬɨɪɢɢ ɆɈɋȼɢɊɂɈɋȼɉɥɟɜɟɧ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɨɛɫɴɠɞɚɧɟ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɬɚ ɡɚ ɩɪɨɦɹɧɚ ɜ ɩɥɨɳɬɚ ɧɚ ɉɉ
Äɉɟɪɫɢɧɚ³ɧɚɝ ɱɟɬɜɴɪɬɴɤ ɨɬ10:30 ɱ ɜɡɚɥɚʋ 26 ɧɚɈɛɳɢɧɫɤɚȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ȼɟɥɟɧɟ
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ȾɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɬɚɩɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɬɚɡɚɩɪɨɦɹɧɚɜɩɥɨɳɬɚɧɚɉɉÄɉɟɪɫɢɧɚ³ɜɤɥɸɱɜɚɳɚ
ɨɛɨɫɧɨɜɤɚɤɚɪɬɟɧɦɚɬɟɪɢɚɥɩɪɨɟɤɬɧɚɡɚɩɨɜɟɞɡɚɩɪɨɦɹɧɚɜɩɥɨɳɬɚɧɚɩɪɢɪɨɞɧɢɹɩɚɪɤɤɚɤɬɨ
ɢ ɞɪɭɝɚ ɩɪɢɞɪɭɠɚɜɚɳɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɟ ɧɚɥɢɱɧɚ ɜ ɊɂɈɋȼ-ɉɥɟɜɟɧ ɜ Ɉɛɳɢɧɚ Ȼɟɥɟɧɟ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ ɡɚ ɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɩɥɨɳɬɚ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɹ ɩɚɪɤ  ɜ Ɉɛɳɢɧɚ ɇɢɤɨɩɨɥ ɢ
ɄɦɟɬɫɬɜɨɫɅɨɡɢɰɚ ɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚɡɚɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟɩɥɨɳɬɚɧɚɩɪɢɪɨɞɧɢɹɩɚɪɤ ,
ɤɚɤɬɨɢɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɧɚɊɂɈɋȼ- ɉɥɟɜɟɧKWWSVZZw.riew-pleven.eu.
ȼɟɞɧɨɦɟɫɟɱɟɧɫɪɨɤɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚɦɨɝɚɬɞɚɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬɧɚɆɢɧɢɫɬɴɪɚɧɚ
ɨɤɨɥɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ ɢ ɜɨɞɢɬɟ ɢ ɧɚ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ ɧɚ ɊɂɈɋȼ ± ɉɥɟɜɟɧ ɦɨɬɢɜɢɪɚɧɢ ɩɢɫɦɟɧɢ
ɫɬɚɧɨɜɢɳɚɜɴɡɪɚɠɟɧɢɹɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɨɬɧɨɫɧɨɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚɡɚɩɨɜɟɞ.

ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В
ГРАНИЦИТЕ И ПЛОЩТА НА ПРИРОДЕН ПАРК
„ПЕРСИНА“

1. Предложение на община Белене за намаляване на площта на Природен
парк „Персина“ посредством изключването на имоти, включени в регулацията на град
Белене с Общ устройствен план (ОУП), одобрен с Решение № 77 от 25 юли 2012г. на
Общинския съвет на град Белене, обн. в ДВ, бр.65/24.08.2012г. Предложението е
счетено за обосновано особено с оглед на обстоятелството, че в голямата си част става
въпрос за земи по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за
собственосrга и nолзването на зeмеделските земи, съгласно който до 1989 г. поземлени
имоти са били предоставяни за "задоволяване" на потребностите на населението и
които територии понастоящем са застроени, електрифицирани, водоснабдени и не
притежават консервационна значимост;
ОУП на гр. Белене (алтернатива) е съгласуван от РИОСВ-Плевен със становище
по екологична оценка № ПН 1-1 ЕО/2011 г. Заключението в доклада по оценка на
съвместимост е, че реализацията на ОУП няма да доведе до негативно въздействие
върху местообитанията и до влошаване на консервационния статус на опазвани видове
и няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни
местообитания.
2. Предложение на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) за увеличаване
на площта на ПП „Персина“ посредством включване на допълнителни територии,
разположени в близост до границата на ПП и представляващи влажни зони или
периодично заливаеми територии с наличие на водолюбива растителност, описани подолу:
2.1. Остров Предела, чиято консервационна значимост се обуславя от наличието на
заливаеми гори, съставени основно от върби и тополи и представляващ важно място за
почивка и ловуване от морски орел и други защитени видове птици;
2.2. Имоти в землището на село Лозица, община Никопол, област Плевен, включващи
територии, оводняващи се периодично и с наличие на водолюбива растителност.
3. Предложението на Министерство на енергетиката (МЕ) за намаляване на
площта на ПП „Персина“ посредством изключване на поземлени имоти с
идентификатори, както следва: 03366.604.1 съгласно Кадастралната карта и регистри
(КККР) за землището на град Белене, община Белене, област Плевен и 65766.419.1,
съгласно КККР за землището на град Свищов, община Свищов, област Велико Търново
представляващи площадка на АЕЦ „Белене“. Основен аргумент в полза на
изключването на въпросната територия от природния парк е обстоятелството, че към
момента на издаване на заповедта за обявяване на защитената територия площадката на
АЕЦ „Белене“ не само е съществувала, но е била и действаща, което свидетелства за
липсата на консервационна значимост на въпросната територия още към онзи момент.
Понастоящем площадката на АЕЦ „Белене“ продължава да бъде част от природния
парк, което намираме за неоснователно, поради липсата на ценни природни
местообитания или местообитания на видове.

