
стр.  1 

Доклад 

за оценка на степента на въздействие на 

инвестиционно предложение 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДНОФАМИЛНА  

ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ 

КЪМ НЕЯ“  

в поземлен имот № 20996.12.89, местност „Горния требеж”, 

село Дивчовото, община Тетевен,  

Област Ловеч 

върху защитени зони  

„ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН - БУФЕР”(BG0001493) 

и 

„ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН - БУФЕР”(BG0002128) 

 
Преработен и допълнен доклад, м. януари 2023 г. 
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1. Анотация на инвестиционното предложение (ИП). Характеристика на 

предвижданите дейности. Информация за контакт с възложителя. 
 

1.1. Анотация на ИП и характеристика на предвижданите дейности. 

ИП предвижда изграждане на 1 бр. еднофамилна жилищна сграда (с височина до 10 

м) и допълващо застрояване към нея (лятна кухня /барбекю/ с лека постройка за 

отоплителни материали и инвентар) в ПИ № 20996.12.89, м. „Горния требеж“, с. 

Дивчовото, общ. Тетевен, Област Ловеч. В границите на имота ще се обособят 2 бр. 

паркоместа за автомобили. ИП е свързано с изготвянето и одобряването на Подробен 

устройствен план - планза регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на имота и с 

отреждането му „за ниско жилищно застрояване“ (Жм). Съгласно изготвеното задание 

за проектиране, предвиденият ПУП - ПРЗ е със следните устройствени показатели: 

максимална плътност на застрояване – 60%; коефициент на интензивност – до 1,2; 

минимална плътност на озеленяване – 40%; начин на застрояване – свободно; 

максимална височина на застрояване - до 10 м. Общата застроена площ се предвижда да 

бъде до ¼ от площта на имота (до 600 м2).  

Поземлен имот № 20996.12.89 е с вид на територията „Земеделска“, категория 5-а и 

настоящ начин на трайно ползване (НТП) „Ливада“. Общата площ на имота е 2422 м2. 

На юг-югозапад, имотът граничи с общински асфалтов път с. Дивчовото – с. 

Рибарица, от който ще се осъществява транспортния достъп до бъдещия жилищен обект. 

На запад-северозапад и югоизток парцелът граничи с еднотипни ливади, а на север, 

североизток и изток, ПИ № 20996.12.89 граничи с река Боатинска. 

В района няма изградена водопроводна и канализационна мрежа. В южната част на 

имота е предвидено да се вкопае резервоар за битова вода, който ще се пълни периодично 

с водоноска. Съгласно служебна бележка на кметския наместник на с. Дивчовото от 

03.11.2021 г., имотът може да се водоснабдява, чрез водоноска от местната водопроводна 

мрежа, собственост на кметството на с. Дивчовото. Зареждането на водоноската (до два 

пъти месечно по 2,5 м3) ще се извършва от изпускателен кран на напорния резервоар на 

селото, намиращ се в местност „Кошарите“. В резервоара ще се отвежда и дъждовната 

вода, уловена от покривите на бъдещите сгради в имота. Поради ниския напор, ще се 

монтира хидрофорна уредба в шахта, която ще осигурява необходимото налягане. За 

питейни нужди ще се използва, единствено бутилирана вода. Тръбите за водопровода ще 

се изпълнят от PEHD (полиетилен висока плътност), като ще се положат в изкопи с 

минимална дълбочина 1,2 м върху пясъчна възглавница. 

Отвеждането на отпадъчните води ще се осъществява във водоплътна изгребна яма 

от готов тип – фабричен, полимерен, подземен резервоар. Същата ще бъде ситуирана до 

резервоара в южната част на имота, в близост до асфалтовия път. Бъдещите постройки 

ще бъдат свързани с изгребната яма, посредством площадкова канализация. При 

напълване на съоръжението, отпадъчните води ще се извозват до ПСОВ в с. Гложене, 

общ. Тетевен. Разполагането на изгребната яма до резервоара ще позволи да се използва 

едно и също изкопно трасе за водопровода и площадковата канализация, което ще 

намали въздействието върху терена. 

Съгласно становище изх. № 1204226268 от 29.07.2021 г. на „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД, през ПИ № 20996.12.89 преминава електропровод 20 kV „Балкана“ от 

ВЕЦ „Черни Вит“ от подстанция „Тетевен“. Присъединяването към този електропровод 

е предвидено от собствен нов трафопост, тип МТТ (комплектно метално табло-

трансформатор), монтиран в имота, и изграждане на ново електропроводно отклонение.  

Предвижда се, имотът да бъде ограден с лека ограда, като само откъм река Боатинска 

(т.е. по северната, североизточната и източната граница) няма да се поставя ограда. 
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За отопление на бъдещата сграда ще се използват климатици. Формираните битови 

отпадъци ще се изхвърлят в контейнерите за отпадъци, разположени в съществуващата 

точка за сметосъбиране при моста на р. Боатинска (югоизточно от имот № 20996.12.89). 

При реализацията на инвестиционното предложение не се налага и няма да бъде 

премахвана никаква дървесна растителност. Строителството ще бъде извършвано, 

единствено в свободната от дървесна растителност част на имота. Съглано писмо с изх. 

№ РДГ08-9578/13.09.2022 г. на РДГ – Ловеч, при извършена проверка на терен е 

установено, че на площ около 0,300 дка (300 м2) в централната част на имота са 

разположени 2 бр. дървета от дървесен вид бук и 1 бр. от дървесен вид габър на зряла 

възраст, 1 бр. от дървесен вид бук – средно възрастен 2 бр. габър – млади, като ПИ № 

20996.12.89 не представлява гора, по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за горите. 

Писмо с изх. № РДГ08-9578/13.09.2022 г. на РДГ – Ловеч е приложено към 

настоящия доклад. 

 

1.2. Информация за контакт с възложителя. 

Възложител на ИП е Николай Йорданов Найденов, гр. София, ул. „Деде Агач“, бл. 

11А, вх. „В“, ап. № 102. 

 

2. Описание на характеристиките на други планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или 

одобряване, които в съчетание с оценяваното ИП могат да окажат неблагоприятно 

въздействие върху защитените зони (ЗЗ). 

 

За получаване на данни по тази точка е отправено заявление за достъп до обществена 

информация до МОСВ. Министерството предоставя отговор и с писмо № ЗДОИГ-

63/14.09.2022 г. препраща по компетентност към РИОСВ – София, РИОСВ – Плевен, 

РИОСВ – Пловдив, РИОСВ – Стара Загора, РИОСВ – Велико Търново и ИАОС. 

Единствено, РИОСВ – София не предоставя отговор.  

Към месец януари 2023 г. не са подавани нови заявления за достъп до обществена 

информация до МОСВ и компетентните РИОСВ, тъй като не са изтекли 6 месеца от 

предоставените отговори, което е основание за отказ, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 3 от Закона 

за достъп до обществена информация. 

 

2.1. Компетентен орган РИОСВ – София.  

Както беше посочено по-горе, РИОСВ – София не предоставя отговор по подаденото 

заявление за достъп до информация, поради което, тук са използвани налични 

аналитични данни от други източници (поддържани електронни регистри, аналогични 

доклади за оценка на степента на въздействие, собствени данни). 

 

Според наличните данни, плановете, програмите, проектите и инвестиционните 

предложения, които са одобрени или са в текуща процедура, попадат в територията на 

Софийска област и засягат ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493), заемат обща 

площ от около 7750,879 дка. Те са разпределени, както следва: 

- За изграждане на ПСОВ – заемат 10,075 дка от площта на зоната; 

- За изграждане на МВЕЦ – заемат 4,258 дка от площта на зоната; 

- За изграждане на цехове за лека промишленост – заемат 8,253 дка от площта на 

зоната; 

- За базови станции на мобилни оператори – заемат 16,499 дка от площта на зоната; 

- За изграждане на ветрогенераторни паркове – заемат 77,522 дка от площта на 

зоната; 

- За изграждане на складови стопанства – заемат 8,523 дка от площта на зоната; 
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- Общ устройствен план на община Пирдоп – нова урбанизация на 0,34 дка от площта 

на зоната; 

- Общ устройствен план на община Златица – нова урбанизация на 13,84 дка от 

площта на зоната; 

- Общ устройствен план на община Челопеч – нова урбанизация на 3,073 дка от 

площта на зоната. 

Най-мащабното инвестиционно предложение в Софийска област е „Развитие на 

рудник „Елаците” до 2022 година”, което заема 7608,496 дка в землищата на гр. Етрополе 

и с. Челопеч. 

 

Според наличните данни, плановете, програмите, проектите и инвестиционните 

предложения, които са одобрени или са в текуща процедура, попадат в територията на 

Софийска област и засягат ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128), заемат обща 

площ от около 84,532 дка. Те са разпределени, както следва: 

- За изграждане на сезонна постройка с въздушно електрозахранване в землището на 

гр. Пирдоп - 2,032 дка; 

- Общ устройствен план на община Пирдоп, който няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие, тъй като не създава урбанизирани територии в ЗЗ; 

- Изменение на Общ устройствен план на община Пирдоп – 76 дка, няма вероятност 

да окаже значително отрицателно въздействие; 

- Общ устройствен план на община Златица – 6,5 дка, няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие. 

 

Тъй като, практически, не отнемат площи от защитените зони, в обобщените извадки 

не са включени следните планове, програми, стратегически документи и елементи на 

устройственото планиране: план – извлеченията за промяна вида на сечта и горско – 

стопанските програми, общинските програми за опазване на околната среда, общинските 

планове за интегрирано развитие и стратегиите за местно развитие, програмите за 

управление на отпадъците, териториите с режим „Горски територии с право на поставяне 

на обекти за рекреация и спорт“, както и Общият устройствен план на община Мирково. 

 

2.2. Компетентен орган РИОСВ – Плевен. 

С писмо изх. № ОИК-6-47(2)/27.09.2022 г. РИОСВ – Плевен предоставя Решение № 

47/26.09.2022 г. за достъп до информация /приложено към настоящия доклад/, ведно със 

справка, която съдържа следните основни данни: 
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 Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС инвестиционни предложения (ИП) на територията на РИОСВ - Плевен (посл. актуализация 13.10.2022 г.) ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) 

№ Наименование на ИП Местоположение Засегнат тип природно местообитание/ 
местообитание на вид 
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  Ваканционен комплекс Тетевен Рибарица І -164004 9,836   BG0001493  9,836 0 0 0 0 0 0 

  Вилно селище Априлци Априлци 039064 3,077   BG0001493 3,077 0 0 0 0 0 0 

  Вилно селище Априлци Априлци 146047 4,129   BG0001493 4,129 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на 
производствана сграда - 
грънчарска работилница 

Троян Бели Осъм 024387 0   BG0001493 0 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на къща за 
отдих в ПИ № 109093, с. 
Рибарица, община 
Тетевен 

Тетевен Рибарица 109093 1.062   BG0001493 1.062 0 0 0 0 0 0 

  Урегулиране на поземлен 
имот № 070075, м. 
Равнището, кв. Видима, 
общ. Априлци, обл. Ловеч 
за жилищно строителство 

Априлци Априлци 070075 0.888   BG0001493 0.888 0 0 0 0 0 0 

  Построяване на къщи - 
тип апартаменти към 
хотелски комплекс    

Троян Чифлик 103014 8   BG0001493  8 0 0 0 0 0 0 

  Построяване на къщи - 
тип апартаменти към 
хотелски комплекс 

Троян Чифлик 10303, 
103012, 
103013 

5,327   BG0001493  5,327 0 0 0 0 0 0 

  Построяване на хотелски 
комплекс и  трафопост  

Троян Чифлик 73007 2,56   BG0001493 2,56 0 0 0 0 0 0 
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  Изграждане на вилно 
селище с цел развитие на 
туризъм и трафопост за 
захранване на вилното 
селище с ел. енергия    

Троян Терзийско 183040 0   BG0001493 0 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на 
ваканционно селище с 
ЛПСОВ 

Тетевен Рибарица 156051, 
156052 

5,5   BG0001493 5,5 0 0 0       

  Строителство на ски 
писти и прилежаща 
инфраструктура 

Тетевен Шипково 217116, 
217117, 
217111, 
217108 

19,6   BG0001493 19,595 0 0 0 0 0 0 

  Ваканционно селище Троян Чифлик 071017, 
071016, 
071503 

5,476   BG0001493 5,476 0 0 0 0 0 0 

  Рекреационен комплекс Тетевен Рибарица 083012 14,36   BG0001493 14,363 0 0 ОВО
С ПН 
001-
П/ 
04.0
1.   
2010 

0 0 0 

  Хотелски комплекс Троян Чифлик 073018 3,706   BG0001493 3,706 0 0 0 0 0 0 

  Построяване на хотелски 
комплекс и  трафопост 

Троян Чифлик 073007 2,56   BG0001493 2,56 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на подпорна 
стена  

Троян Чифлик 25053 0,569   BG0001493 0,569 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на заведение 
за обществено 
обслужване - ресторант 

Троян Чифлик 74137 0,085   BG0001493 0,085 0 0 0 0 0 0 

  GSM базова станция  Троян Черни 
Осъм 

231026 0,5   BG0001493 0,5 0 0 0 0 0 0 

  Рехабилитация на 
общински път  (Рибарица 
- Тетевен)-с. Васильово-
Езерото в участъка от км 
2+870 до км 8+062 

Тетевен Тетевен IV-35816 0   BG0001493 0 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на 
еднофамилна жилищна 
сграда 

Тетевен Васильов 52041 3,871   BG0001493 3,871 0 0 0 0 0 0 

  За жилищно застрояване 
и образуване на УПИ II - 
052042 

Тетевен Васильов 52042 1   BG0001493 1 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на жилищна 
сграда 

Троян Чифлик 74052 0,541   BG0001493 0,541 0 0 0 0 0 0 
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  Изграждане на жилищни 
сгради 

Троян Чифлик 74623 0,952   BG0001493 0,952 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на 
еднофамилна жилищна 
сграда за собствени 
нужди 

Тетевен Рибарица 132020 0,547   BG0001493 0,547 0 0 0 0 0 0 

  Поставяне на мобилна 
телекумуникационна 
станция 

Тетевен Рибарица 55005 67,66   BG0001493 0,4 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на жилищна 
сграда 

Тетевен Рибарица 106032 0,547   BG0001493 0,547 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на една 
жилищна сграда за 
собствени нужди 

Тетевен Васильово 13143 0,556   BG0001493 0,556 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на вилни 
сгради 

Троян Чифлик 73014 0,86   BG0001493 0,86 0 0 0 0 0 0 

  Временна стопанска 
сграда до 35 кв.м по 
Наредба №2 за 
застрояване на 
земеделски земи 

Троян Бели Осъм 32470 0,189   BG0001493 0,189 0 0 0 0 0 0 

  Ел. кабелно захранване 
на кабел НН за 
съоръжение GSM базова 
станция  

Троян Черни 
Осъм 

038022, 
038014, 
038011 

2,96   BG0001493 1,874 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на вилно 
селище 

Априлци Априлци 40049 7,413   BG0001493 0 0 0 0 0 0 0 

  Външно водоснабдяване 
на Почивен дом 
Славянски съюз 

Троян Чифлик 178001, 
000084, 
017131 

309 м   BG0001493 309 м 0 0 0 0 0 0 

  Жилищна сграда Тетевен Рибарица УПИ III - 
159037 

0,608   BG0001493 0,608 0 0 0   0 0 

  Семеен хотел със снекбар Априлци Априлци 52218.19
8.104 

2,759   BG0001493 2,759 0 0 0 0 0 0 

  Семеен хотел с бистро Априлци Априлци 52218.19
8.105 

1,66   BG0001493 1,66 0 0 0 0 0 0 

  Жилищно застрояване Тетевен Дивчовото 2113 2   BG0001493 2 0 0 0 0 0 0 

  Промяна 
предназначението на ПИ 
123020 

Тетевен Рибарица 123020 1,047   BG0001493 1,047 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на жилищна 
сграда 

Тетевен Рибарица 155012 1,122   BG0001493 1,122 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на 
еднофамилна жилищна 
сграда 

Тетевен Рибарица 168058 2,854   BG0001493 2,854 0 0 0 0 0 ПН 003-
П/07.03.2008 
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  Изграждане на 
еднофамилна жилищна 
сграда 

Тетевен Рибарица 57003 1,986   BG0001493 1,986 0 0 0 0 0 ПН 004-
П/07.03.2008 

  Изграждане на комплекс 
от жилищни сгради 

Тетевен Рибарица 57006 2,372   BG0001493 2,372 0 0 0 0 0 ПН 006-
П/07.03.2008 

  Изграждане на комплекс 
от жилищни сгради 

Тетевен Рибарица 57004 3,396   BG0001493 3,396 0 0 0 0 0 ПН 005-
П/07.03.2008 

  Строителство на хотелски 
комплекс, 3 курортни 
селища и принадлежаща 
инфраструктура 

Тетевен Рибарица 217114, 
2117115, 
2171133, 
217116 

33,69   BG0001493 33,692 0 0 0 0 0 ПН 007-
П/09.04.2008 

  Изграждане на ски влек и 
техническа 
инфраструктура 

Троян Бели Осъм 028041, 
028045 

530.60 
м 

  BG0001493 530.60 
м 

0 0 0 0 0 ПН 008-
П/18.04.2008 

  Изграждане на заведение 
за обществено 
обслужване  

Троян Бели Осъм 28044 9,5   BG0001493 9,5 0 0 0 0 0 ПН 009-
П/18.04.2008 

  Изграждане на МВЕЦ 
Жеравица 

Троян Черни 
Осъм 

283014 1.541   BG0001493 1.541 0 0 0 0 0 ПН 012-
П/29.04.2008 

  Изграждане на 
санаториален 
възстановителен 
комплекс за 
следоперативен престой 
на сърдечно и 
белодробно болни с 
индивидуален режим и 
интегриран старчески 
дом с хотелска част 

Тетевен Рибарица 595 2,907   BG0001493 2,907 0 0 0 0 0 ПН 033-
П/08.09.2008 

  Изграждане на 
санаториален 
възстановителен 
комплекс за 
следоперативен престой 
на сърдечно и 
белодробно болни с 
индивидуален режим и 
интегриран старчески 
дом с хотелска част 

Тетевен Рибарица 241106 9,837   BG0001493 9,837 0 0 0 0 0 ПН 034-
П/08.09.2008 

  Изграждане на заведение 
за хранене - ресторант 

Тетевен Рибарица 244066 2,261   BG0001493 9,837 0 0 0 0 0 ПН 035-
П/08.09.2008 

  Изграждане на ски влек Троян Бели Осъм 028041, 
028045, 
002796 

530.60 
м 

  BG0001493 530.60 
м 

0 0 0 0 0 ПН 041-
П/25.11.2008 
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  Урегулиране на 
поземлени имоти 

Тетевен Тетевен 067145, 
067156 

4,62   BG0001493 4,62 0 0 0 0 0 ПН 042-
П/03.12.2008 

  Идеен проект за 
построяване на мост  

Троян Чифлик 26007 0   BG0001493 0 0 0 0 0 0 ПН 043-
П/09.12.2008 

  Изграждане на 
еднофамилни жилищни 
сгради 

Тетевен Рибарица 244053 6.000   BG0001493 6.000 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на 
еднофамилни жилищни 
сгради 

Тетевен Рибарица 244054 5.911   BG0001493 5.911 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на 
еднофамилни жилищни 
сгради 

Тетевен Рибарица 244055 5.912   BG0001493 5.912 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на жилищни 
сгради, пречиствателна 
станция и трафопост 

Троян Чифлик 025053 0.569   BG0001493 0.569 0 0 0 0 0 0 

  Строителство на 
едноетажна жилищна 
сграда за собствени 
нужди в поземлен имот 

Тетевен Тетевен 055169 0.702   BG0001493 0.702 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на 
еднофамилна жилищна 
сграда 

Тетевен Рибарица 168058 2.854   BG0001493 2.854 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на 
еднофамилна жилищна 
сграда 

Тетевен Рибарица 057003 1.986   BG0001493 1.986 6520 ручеен рак 
(Austropotamobius 
torrentium), голям 
гребенест тритон (Triturus 
karelinii), жълтокоремна 
бумка (Bombina 
variegate), обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis), лицена 
(Lycaena dispar), видра 
(Lutra lutra), вълк (Canis 
lupus), мечка (Ursus  

0 0 ПН 
017-
ОС/1
4.11.  
2008 

0 

  Изграждане на 
еднофамилни жилищни 
сгради 

Тетевен Рибарица 140015 2.948   BG0001493 2.948 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на жилищни 
сгради 

Тетевен Рибарица 122036 7.008   BG0001493 7.008 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на 
еднофамилни жилищни 
сгради за собствени 
нужди 

Тетевен Рибарица 138033 3.147   BG0001493 3.147 0 0 0 0 0 0 
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  Изграждане на комплекс 
от жилищни сгради 

Тетевен Рибарица 057004 3.296   BG0001493 3.296 0 0 0 0 0 0 

  Ниско жилищно 
застрояване - жилищна 
сграда 

Троян Чифлик 025047, 
015055 

5.143   BG0001493 5.143 0 0 0 0 0 0 

  Ниско жилищно 
застрояване - жилищна 
сграда 

Троян Чифлик 025050 3.421   BG0001493 3.421 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на жилищна 
сграда на два етажа с 
площ 150 кв. м. 

Тетевен Рибарица 147023 2.641   BG0001493 2.641 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на жилищна 
сграда вила 

Априлци Априлци 52218.23
1.4 

1.821   BG0001493 1.821 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на жилищна 
сграда - вила 

Априлци Априлци 52218.25
3.56 

4.122   BG0001493 4.122 0 0 0 0 0 0 

  Строителство на 5 броя 
жилищни сгради 

Тетевен Рибарица 155005 2.923   BG0001493 2.923 0 0 0 0 0 ПН 016-
ОС/14.03.2011 

  Строителство на 5 бр. 
жилищни сгради в имот 
№ 054307 и строителство 
на 6 бр. жилищни сгади в 
имот № 054306 в 
землището на гр. Тетевен 

Тетевен Тетевен 054307, 
054306 

13.292   BG0001493 13.292 0 0 0 0 0 0 

  Построяване на жилищна 
сграда /вила/ 

Тетевен Рибарица 129040 3   BG0001493 3 0 0 0 0 0 0 

  Строителство на 1 бр. 
многофамилна жилищна 
сграда 

Тетевен Рибарица 187027 7.628   BG0001493 7.628 0 0 0 0 0 0 

  Строителство на 5 броя 
жилищни сгради 

Тетевен Рибарица 159029 3.954   BG0001493 3.954 0 0 0 0 0 ПН 014-
ОС/14.03.2011 

  Строителство на 5 броя 
жилищни сгради 

Тетевен Рибарица 159027 3.957   BG0001493 3.957 0 0 0 0 0 ПН 013-
ОС/14.03.2011 

  Строителство на 6 броя 
жилищни сгради 

Тетевен Рибарица 156029 5.823   BG0001493 5.823 0 0 0 0 0 ПН 015-
ОС/14.03.2011 

  Изграждане на жилищна 
сграда за жилищни 
нужди и обществено 
обслужване 

Априлци Априлци 52218.25
3.40 

3.329   BG0001493 3.329 0 0 0 0 0 0 

  Строителство на 
еднофамилна жилищна 
сграда 

Тетевен Рибарица 168098 4,307   BG0001493 4,307 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на жилищен 
комплекс 

Тетевен Рибарица 083021 5,934   BG0001493 5,934 0 0 0 0 0 0 
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  Разширение на 
ветрогенераторен парк - 
три нови 
ветрогенератора 

Троян Шипково 83212.13
6.19, 
83212.13
6.20, 
83212.13
6.21 

24,39   BG0001493    0 0 0 0 0 0 

  Жилищно застрояване с 
височина до 10 м 

Троян Чифлик 71024 0,5   BG0001493 0,5 0 0 0 0 0 0 

  Урегулиране на ПИ № 
067145 и ПИ № 067156, м. 
Чикяровото, гр.Тетевен за 
жилищно строителство 

Тетевен Тетевен 067145, 
067156 

4.620   BG0001493 4.620 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на жилищни 
сгради 

Тетевен Рибарица 145039 2,217   BG0001493 2,217 0 Видове, предмет на 
опазване в зоната. 

0 0 0 0 

  МВЕЦ - Дългата река 
(Алтернатива 2) 

Тетевен Дивчовото 000006, 
000007, 
053013, 
53001, 
044028, 
044029 

0   BG0001493 0 0 Видове, предмет на 
опазване в зоната. 

0 0 0 0 

  План за урегулиране на 
ПИ 109099 с цел 
отреждането му в терен 
за жилищно строителство 

Тетевен Рибарица 109099 1,048   BG0001493 1,048 0 0 0 0 0 0 

  План за урегулиране на 
ПИ 109098 с цел 
отреждането му в терен 
за жилищно строителство 

Тетевен Рибарица 109098 1.978   BG0001493 1.978 0 0 0 0 0 0 

  План за урегулиране на 
ПИ 109073 с цел 
отреждането му в терен 
за жилищно строителство 

Тетевен Рибарица 109073 4.601   BG0001493 4.601 0 0 0 0 0 0 

  Вилна сграда Угърчин Лесидрен 013415; 
43325.17
0.139 

2,247   BG0001493  2,247 0 Видове, предмет на 
опазване в зоната. 

0 0 0 0 

  Построяване на временна 
стопанска постройка до 
24 кв. м 

Троян Балканец 10176 0,232   BG0001493 0,232 0 0 0 0 0 0 

  Жилищна сграда Тетевен Рибарица УПИ І - 
109092 

1,379   BG0001493 1,379 0 0 0 0 0 0 
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  Извършване на 
лесокултурни дейности / 
почистване на сечища, 
почвообработка, 
залесяване/ в общински 
гори- отдел 37 а, ж и з на 
територията на ДГС 
Долни Вит и отдел 221 б 
на територията на ДГС- 
Тетевен 

Тетевен Дивчовото 20996.30
.1 

1214   BG0001493  1214,2
38 

0 0 0 0 0 0 

  Извършване на 
лесокултурни дейности / 
почистване на сечища, 
почвообработка, 
залесяване/ в общински 
гори- отдел 37 а, ж и з на 
територията на ДГС 
Долни Вит и отдел 221бна 
територията на ДГС- 
Тетевен 

Тетевен Гложене 15165.43
8.26 

646   BG0001493  646,00
2 

0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на една 
еднофамилна жилищна 
сграда в ПИ № 054288, 
земл. гр. Тетевен 

Тетевен Тетевен 054288 1   BG0001493 1 0 Видове, предмет на 
опазване в зоната. 

0 0 0 0 

  Изграждане на една 
еднофамилна жилищна 
сграда ПИ № 054291, 
земл. гр. Тетевен 

Тетевен Тетевен 054291 1   BG0001493 1 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на жилищни 
сгради 

Тетевен Рибарица 118018 1.632   BG0001493 1.632 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на жилищна 
сградa 

Тетевен Рибарица 101013 1.046   BG0001493 1.046 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на една 
жилищна сградa 

Тетевен Рибарица 101017 1   BG0001493 1 0 0 0 0 0 0 

  Строителство на 6 бр. 
жилищни сгради 

Тетевен Рибарица 155018 5.795   BG0001493 5.795 0 0 0 0 0 0 

  Жилищно строителство с 
височина до 10 м и 
обществено обслужване 

Троян Чифлик 021110 2.948   BG0001493 2.948 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на жилищни 
сгради 

Тетевен Рибарица 083022 3,506   BG0001493 3,506 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на 2 бр. 
жилищни сгради 

Тетевен Рибарица 000565 4   BG0001493 4 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на жилищни 
сгради 

Тетевен Рибарица 000580 4,177   BG0001493 4,177 0 0 0 0 0 0 
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  Урегулиране на ПИ № 
055163, м. Атанашкото 

Тетевен Тетевен 055163 5.732   BG0001493 5.732 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на две 
едноетажни жилищни 
сгради за собствени 
нужди 

Тетевен Рибарица 049044 2.047   BG0001493 2.047 0 0 0 0 0 0 

  Посторяване на садки и 
къщи с цел 
рибопроизводство, отдих 
и воден спорт 

Тетевен Дивчовото 20996.1.
110, 
20996.25
.17, 
20996.26
.24, 
20966.1.
135 

18,41   BG0001493 18,41 0 0 0 0 0 ПН 003-
П/07.05. 2009 

  Изграждане на жилищни 
сгради в ПИ № 244041, 
244047, 244048, 244050 и 
244051, с. Рибарица, общ. 
Тетев, обл. Ловеч 

Тетевен Рибарица 244041, 
244047, 
244048, 
244050, 
244051 

34,53   BG0001493 0 0 0 0 0 0 ПН-004-
П/15.05. 2009 

  Изграждане на комплекс 
от жилищни сгради 

Тетевен Рибарица 057006 2.372   BG0001493 2.372 0 0 0 0 0 ПН-006-
П/20.11. 2009 

  Строителство на 
жилищни сгради 

Тетевен Рибарица 244064 9   BG0001493 9 0 0 0 0   ПН-007-
П/20.11. 2009 

  Изграждане на мобилна 
телекомуникоционна 
базова станция в ПИ № 
62579.222.2, м. Черна 
река 

Тетевен Рибарица 62579.22
2.2 

19   BG0001493 0,5 0 0 0 0 0 0 

  Строеж на 7 бр. свободно 
стоящи самостоятелни 
сгради  

 Тетевен  Тетевен УПИ I-
55011 

5   BG0001493 5 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на приемо-
предавателна станция, м. 
Бъковото  

Троян Чифлик 81476.16
8.32 

1,499   BG0001493 1,499 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на руслова 
МВЕЦ Велчево 1 на река 
Видима, местността 
Сечина лъка 

Априлци Велчево река 
Видима 

1   BG0001493 1 0 0 ПН 
1-
П/07
.01.2
010 

0 0 0 

  Изграждане на руслова 
МВЕЦ Велчево на река 
Видима, на кота дъно на 
река 396, местността 
Татаревото 

Априлци Велчево река 
Видима 

1   BG0001493 1 0 0 ПН 
3-
П/05
.01.2
010 

0 0 0 
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  Разширение на 
съществуващ хотелски 
комплекс Веника Палас в 
ПИ №№071017, 071016 и 
071503, местността 
Козещица, землище на с. 
Чифлик, общ. Троян 

Троян Чифлик 071017, 
071016, 
071503 

5.475   BG0001493 5.475 0 0 ПН 
4-
П/05
.01.2
010 

0 0 0 

  Външно ел. захранване на 
приемно-предавателна 
станция на БТК - VТ5427 
по КК на с. Чифлик, 
община Троян, област 
Ловеч 

Троян Чифлик 81476.16
8.32, 
81476.16
8.29 

0.559   BG0001493 0.559 0 0 0 0 0 0 

   Изграждане на жилищна 
сграда 

Априлци  Априлци 52218.89
8.56 

2.538   BG0001493 2.538 0 0 0 0 0 ПН 001-
П/11.01. 2010 –
отм.  

  Изграждане на жилищна 
сграда 

Априлци  Априлци 52218.89
8.43 

2.71   BG0001493 2.71 0 0 0 0 0 ПН 002-П/11.01 
2010- отм. 

  Жилищно застрояване с 
малка височина 

Тетевен Рибарица 000546 1   BG0001493 1 0 0 0 0 0 ПН 003-
П/27.01. 2010 

  Жилищно застрояване - 
еднофамилна жилищна 
сграда и семеен хотел в 
ПИ № 165008 и 164010 с. 
Рибарица, община 
Тетевен, област Ловеч 

Тетевен Рибарица 165008, 
164010  

6.005   BG0001493 0 0 0 0 0 0 ПН 004-
П/04.02. 2010 

  Жилищно застрояване в 
ПИ № 145031, м. Заводна, 
с. Рибарица, община 
Тетевен, област Ловеч 

Тетевен Рибарица 145031 1.638   BG0001493 1.638 0 0 0 0 0 ПН 007-
П/11.02.2010 

  Жилищно строителство - 
жилищна сграда за 
собствени нужди в ПИ № 
81476.74.5, с. Чифлик, 
община Троян, област 
Ловеч 

Троян Чифлик 81476.74
.5 

0.435   BG0001493 0.435 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на една 
жилищна сграда в ПИ № 
81476.73.20, м. Райково, 
с. Чифлик (ЕКАТТЕ 81476), 
община Троян, област 
Ловеч 

Троян Чифлик 81476.73
.20 

1.056   BG0001493 1.056 0 0 0 0 0 0 

  Построяване на 
еднофамилна 
едноетажна къща 

Априлци Априлци 52218.18
0.59 

0.563   BG0001493 0.563 0 0 0 0 0 0 
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  Жилищно строителство Тетевен Тетевен 72343.54
.89 

2.753   BG0001493 2.753 0 Видове, предмет на 
опазване в зоната. 

0 0 0 0 

  Изграждане на  
индивидуална жилищна 
сграда 

Априлци Априлци 52218.19
8.53 

0.579   BG0001493 0.579 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на две 
индивидуални жилищни 
сгради 

Априлци Априлци 52218.19
8.54 

2.34   BG0001493 2.34 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на жилищна 
сграда 

Тетевен Рибарица 62579.12
1.32  

1.934   BG0001493 1.934 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на жилищна 
сграда за собствени 
нужди 

Тетевен Тетевен 72343.55
.197, 
72343.55
.198 

1.858   BG0001493 1.858 0 0 0 0 0 0 

  Инвестиционен проект за 
подобряване и развитие 
на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни 
води на гр. Тетевен - 
Проект 1: Изграждане на 
ПСОВ Тетевен, довеждащ 
колектор до ПСОВ, нова 
канализационна мрежа и 
подмяна на част от 
амортизирана 
водопроводна мрежа 

Тетевен Тетевен 72343.50
0.2008 

25,13   BG0001493 25,128 0 0 0 0 0 0 

  Временен 
противопожарен водоем 
за неприкосновен 
противопожарен запас от 
вода 

Троян Бели Осъм 03489.28
.58, 
03486.28
.59 

13,24   BG0001493 13,24 0 0 0   0 0 

  Строителство на три броя 
къщи за гости 

Троян Чифлик 81476.11
.11 

2,109   BG0001493 2,109 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на жилищна 
сграда на един етаж със 
застроена площ 170 кв.м 
и РЗП - 280 кв.м 

Тетевен Рибарица 62579.12
1.10 

1,632   BG0001493 1,632 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на един брой 
едноетажна 
еднофамилна жилищна 
сграда със застроена 
площ до 100 кв.м 

Тетевен Рибарица 62579.12
.10 

3,749   BG0001493 3,749 0 0 0 0 0 ПН 006-
ОС/28.02. 2011 

  Изграждане на жилищна 
сграда 

Троян Чифлик 81476.19
5.8 

1   BG0001493 1 0 0 0 0 0 0 
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  Изграждане на жилищна 
сграда 

Троян Чифлик 81476.51
2.93 

0,5   BG0001493 0,5 0 0 0 0 0 0 

  ПУП - ПРЗ за ПИ 
72343.54.195 м. 
"Преграда"гр. Тетевен в 
терен за жилищно 
застрояване 

Тетевен Тетевен  
72343.54
.195 

0,687   BG0001493 0,687 6520, 6210* 0 0 0 0 0 

  Изграждане на една 
жилищна сграда в ПИ № 
52218.253.40, гр. Априлци 

Априлци Априлци 52218.25
3.40 

3,329   BG0001493 3,329 0 0 0 0 0 0 

  Изграждане на жилищна 
сграда в ПИ № 
62579.121.10, 
м.”Хаджийското”, 
землище с. Рибарица, 
община Тетевен, област 
Ловеч 

Тетевен с. 
Рибарица 

 
62579.12
1.10 

1,632   BG0001493 1,632 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Изграждане на жилищна 
сграда за социални услуги 
- резидентен тип след 
одобряване на ПУП за ПИ 
62579.241.106 

Тетевен Рибарица 62579.24
1.106 

9,837   BG0001493 9,837 0 Видове, предмет на 
опазване в зоната. 

0 0 0 ПН 308-ОС 
/2012 

  Изграждане на нова 
жилищна сграда и 
допълващо застрояване 
към нея в ПИ № 
62579.62.559 след 
одобряване на ПУП-ПРЗ, 
в земл. на с. Рибарица, 
общ. Тетевен 

Тетевен Рибарица 62579.62
.559 

3.001   BG0001493 3.001 6520,  
6210 * 

бозайници, земноводни,  
безгръбначни 

0 0 0 ПН 63-ОС/2014 

  Изграждане на една 
жилищна сграда в ПИ 
№501.658, с .Рибарица 

Тетевен Рибарица 62579.50
1.658 

0.897   BG0001493 0 0 0 0 0 0 0 

  ИП “Изграждане на къща 
за гости и прилежащи 
постройки в УПИ № 
20996.56.30, с. 
Дивчовото, община 
Тетевен, област Ловеч” 

Тетевен с. 
Дивчовото 

20996.56
.30 

1,909   BG0001493 0 0 0 0 0 0 0 

  ИП “Жилищно 
строителство в ПИ № 
80981.283.9, с. Черни Вит, 
община Троян, област 
Ловеч” 

Троян с. Черни 
Вит 

80981.28
3.9 

1.599   BG0001493 0 0 0 0 0 0 0 
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  ИП “Промяна начина на 
трайно ползване на земя 
в ПИ №, № 62579.185.11 и 
62579.185.12 от “ливада” 
в “овощна градина” 

Тетевен с. 
Рибарица 

62579.18
5.11 и 
62579.18
5.12  

5.001, 
7.220 

  BG0001493 5.001, 
7.220 

6520, 6210*  бозайници, влечуги,  
безгръбначни 

0 0 0 0 

  "Рибарник Динките" в ПИ 
62579.117.601, 
местността "Черна река", 
с. Рибарица, общ. Тетевен 

Тетевен Рибарица 62579.11
7.601 

0,42   BG0001493 0,42 0 0 0 0 0 0 

  "Изграждане на къща за 
гости" 

Тетевен с. 
Рибарица 

62579.16
4.2 

4.034   BG0001493 4.034 0 0 0 0 0 0 

  "Изграждане на нова 
жилищна сграда и 
допълващо застрояване 
към нея в ПИ № 
80902.241.373, с. Черни 
Вит, община Тетевен" 

Тетевен Черни Вит 80902.24
1.373 

0.472   BG0001493 0.472 0 0 0 0 0 0 

  "Добив на полезни 
изкопаеми - 
скалнооблицовъчни 
материали (червен 
пясъчник) в находище 
"Краварника", с. Кирчево, 
община Угърчин, област 
Ловеч" 

Угърчин Кирчево 017013, 
042048 

22,98 паси
ще и 
гора 

BG0001493 22,979 91W0 Vormela peregusna, 
Spermophilus citellus, 
Canis lupus, Bombina 
variegate, Triturus karelinii 
и др. 

0 0 0 0 

  Възстановяване на 
полуразрушена  
съществуваща жилищна 
сграда в  
ПИ №044046, с. Глогово,  
общ. Тетевен, област 
Ловеч" 

Тетевен Глогово ПИ 
№04404
6 

1.025   BG0001493 1.025 0 0 0 0 0 ПН 237- 
ОС/2013 

  “Изграждане на жилищна 
сграда” в ПИ № 185078, с. 
Рибарица. 

Тетевен Рибарица ПИ 
№18507
8 

4.114   BG0001493 4.114 0 0 0 0 0 ПН 245- 
ОС/2013 

  "Бетонен комплектен 
трансформаторен пост 
(БКТП) в ПИ № 
62579.168.90, с. 
Рибарица, кабел СрН-20 
kV и кабел НН в м. 
"Костина", с. Рибарица, 
общ. Тетевен" 

Тетевен Рибарица ПИ № 
168.90, 
№ 
159.30, 
159.316, 
168.101, 
501.514, 
501.517 

1.949; 
7.628; 
10.093; 
15.437;  
19.775; 
9.094 

  BG0001493 1.949; 
7.628; 
10.093; 
15.437;  
19.775; 
9.094 

0 0 0 0 0 0 
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  "Промяна начина на 
трайно ползване на  
ПИ №62579.75.21, с. 
Рибарица, община 
Тетевен, оббласт Ловеч от 
"ливада" в "нива" 

Тетевен Рибарица ПИ № 
62579.75
.21 

14.442   BG0001493 14.442 0 0 0 0 0 ПН 258- 
ОС/2013 

  Промяна начина на 
трайно ползване на 
 ПИ №20996.15.101,с. 
Дивчовото, община 
 Тетевен,област Ловеч, от 
"ливада" в "двруг 
 вид земеделска земя" 

Тетевен Дивчовото ПИ 
№20996.
15.101 

4.703   BG0001493 4.703 0 0 0 0 0 ПН 267- 
ОС/2013 

  Изграждане на жилищна 
сграда в ПИ  
№62579.106.32, м. 
"Мазъта", с. Рибарица 

Тетевен Рибарица ПИ № 
62579.10
6.32 

0.547   BG0001493 0.547 0 0 0 0 0 ПН 274- 
ОС/2013 

  Еднофамилна жилищна 
сграда за собствени 
нужди в ПИ № 
62579.132.20, м. "Суар", 
с. Рибарица, общ. 
Тетевен, област Ловеч 

Тетевен Рибарица ПИ № 
62579.13
2.20 

0.547   BG0001493 0.547 0 0 0 0 0 ПН 275- 
ОС/2013 

  Реконструкция, 
пристрояване и 
 надстрояване на 
жилищна сграда за 
 собствени нужди” в УПИ I 
- 746, кв.  
12, гр. Тетевен, обл. 
Ловеч 

Тетевен Тетевен УПИ I - 
746, кв. 
12 

0.262   BG0001493 0.262 0 0 0 0 0 ПН 348-
ОС/2013 

  Изграждане на входна 
самопречистваща 
решетка тип “Коанда 
филтър” на 
съществуващото 
водохващане на МВЕЦ 
“Стърна”, кв. “Видима”, 
гр. Априлци, област 
Ловеч 

Априлци Априлци 99075.0.
482 

    BG0001493   0 0 0 0 0 ПН 361-
ОС/2013  

  Плътна ограда с височина 
до 2.20 м в ПИ № 
10272.501.206, с. 
Васильово 

Тетевен Васильово ПИ № 
10272.50
1.206 

0.546   BG0001493 0.546 0 0 0 0 0 ПН 370-
ОС/2013 
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  “Промяна на начина на 
трайно ползване на 
общински поземлен имот 
(ПИ) № 038005, м. “Елов 
дол”, с. Глогово, община 
Тетевен, област Ловеч” 

Тетевен с. Глогово 038005 1.307  паси
ще, 
мера 

BG0001493 1.307  0 0 0 0 0 ПН 37-ОС/2014 
г. 

  “Изграждане на нова 
жилищна сграда до 180 
кв. м в част от ПИ № 
62579.168.25, с. 
Рибарица, община 
Тетевен, област Ловеч” 

Тетевен Рибарица 62579.16
8.25 

2.576 лива
да 

BG0001493 2.576 0 Средиземноморски 
подковонос (Rhinolophus 
blasii), Остроух нощник 
(Myotis blythii), 
Дългокрил прилеп 
(Miniopterus schreibersii), 
Видра (Lutra lutra), Голям 
гребенест тритон (Triturus 
karelinii), Жълтокоремна 
бумка (Bombina 
variegata), Обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis), Полиоматус 
(Polyommatus eroides).  

0 0 0 0 

  "Проект за изменение на 
Подробен Устройствен 
план /ПИПУП-ПРЗ/ за ПИ с 
идентификатор 
723.53.169 по 
кадастралната карта на 
гр. Тетевен със сменено 
предназначение съгласно 
Решение К-2/12.02.2004 г. 
на Комисията по чл. 17, 
ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, частично 
попадащ в УПИ І-169, 
одобрен със Заповед 245 
от 21.07.2003 г. С цел 
включване в 
застроителната 
регулационна съставка 
цялата част от имота. 
Отреждането на имота на 
комплексна 
автоснабдителна станция 
и мотел с три броя къщи 
за настаняване на туристи 
и предвиждане на 
ограничителна линия на 
застрояване" 

Община 
Тетевен 

гр. Тетевен ПИ№723
.53.169 

2,7 дка "урб
аниз
иран
а" 

BG0001493 2,7 дка 0 0 0 0 0 0 
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  Овощна градина в ПИ 
№81476.79.501 в 
местността 
"Мандрешето" от 
"пасище" в "овощна 
градина", с. Чифлик, 
община Троян, обл. 
Ловеч 

Троян с. Чифлик ПИ№814
76.79.50
1 

10 850 
кв.м. 

паси
ще 

BG0001493 0 0 0 0 0 0 0 

  Разширение семейна 
база за почивка и 
развлечения в ПИ с 
идентификатор 
43325.167.39 м. Енча с. 
Лесидрен 

Угърчин Лесидрен 43325.16
7.39 

2.111 за 
друг 
вид 
заст
рояв
ане 

BG0001493 2.111 0 0 0 0 0 ПН-14-ОС/2015 

  Промяна начина на 
трайно ползване на земя 
на ПИ №060007 от 
“пасище, мера” в „нива” , 
в землището на с. 
Лепица, община Червен 
Бряг, обл. Плевен  

Червен 
бряг 

Лепица ПИ 
№06000
7 

0,961 паси
ще, 
мера 

BG0001493 0,961 0 0 0 0   ПН-17-ОС/2015 

  Изграждане на входна 
самопочистваща решетка 
тип «Коанда филтър» на 
съществуващо 
водохващане на МВЕЦ 
«Стърна» изградена в кв. 
«Видима», гр. Априлци, 
Община Априлци, обл. 
Ловеч 

Априлци Априлци 0 0 0 BG0001493 0 0 0 0 0 0 0 

  Промяна на начина на 
трайно ползване на ПИ 
№52218.180.35, гр. 
Априлци, област Ловеч 

Община 
Априлци 

гр. 
Априлци 

52218.18
0.35 

0.303 ово
щна 
град
ина 

BG0001493 0.303 0 0 0 0 0 0 

  "Създаване на овощна 
градина" в 
ПИ№62579.171.9, з-ще с. 
Рибарица 

Тетевен Рибарица 62579.17
1.9 

7.033 лива
да 

BG0001493 7.033 0 0 0 0 0 ПН 112-
ОС/2015 г. 

  "Създаване на трайно 
насаждение - орехи" 

Троян с. Бели 
Осъм 

03486.30
.221 

4.914 лива
да 

BG0001493 4.914 0 0 0 0 0 ПН 175-
ОС/2015 г. 

  "Създаване на трайно 
насаждение - орехи" 

Троян с. Бели 
Осъм 

03486.30
.225 

5.079 лива
да 

BG0001493 5.079 0 0 0 0 0 ПН 176-
ОС/2015 г. 
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  "Създаване на трайни 
насаждения - орехи" в ПИ 
№№ 03486.30.225, 
03486.30.221, 
03486.30.162, з-ще с. 
Бели Осъм, общ. Троян 

Троян с. Бели 
Осъм 

03486.30
.225, 
03486.30
.221, 
03486.30
.162 

12.598 лива
ди 

BG0001493 12.598 6520, 6210 предмет на опазване в ЗЗ 0 0 0 0 

  Строителство на път и 
мост над р. Къкрина - ПИ 
№ 62579.164.2 

Тетевен Рибарица 62579.16
8.91 
62579.16
4.2 

18 
метра 

тран
спор
т 

BG0001493 18 
метра 

0 0 0 0 0 0 

  "Изграждане на входна 
самопречистваща 
решетка тип "Коанда 
филтър" на съществуващ 
МВЕЦ "Стърна", земл. На 
гр. Априлци 

Априлци Априлци 42"46'19.
336" 
24"53'34.
537" 

3.1 
метра 

воде
н 
обек
т 

BG0001493  3.1 
метра 

0 риби 0 0 0 0 

  "Строителство на къща за 
гости" 

Тетевен с. 
Рибарица 

62579.16
4.2 

4.033 урба
низи
ран 

BG0001493 4.033 0 0 0 0 0 0 

  „Ремонт на 
производствена сграда за 
бутилиране на изворна 
вода“ 

Тетевен Дивчовото 20996.12
.51 

1.765 "лив
ада" 

BG0001493  1.765 0 0 0 0 0 0 

  Реконструкция на 
въздушна мрежа НН с 
ВКЛ и изнасяне на 
електромерни табла от 
ТП-23 „Маришница”, м. 
Маришница, гр. Априлци, 
Община Априлци 

Априлци Априлци 52218.54
4.104, 
52218.92
3.508, 
52218.83
2.855,  
52218.83
4.507,  
52218.83
4.853, 
52218.91
9.22,  
52218.91
9.39 

1402 
метра 

УПИ BG0001493 1402 
метра 

0 0 0 0 0 0 

  "Външно 
електрозахранване на ЖС 
в УПИ І-109092, м. "Явор 
дял", земл. на с. 
Рибарица, общ. Тетевен 

Тетевен Рибарица 62579.88
.25,  
62579.10
9.479,  
62579.12
0.412, 
62579.12
1.418 

153 
метра 

УПИ BG0001493 153 
метра 

0 0 0 0 0 0 
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  "Изграждане на 3 бр. 
къщи за гости в ПИ № 
62579.145.54, с. 
Рибарица, община 
Тетевен, област Ловеч 

Тетевен Рибарица 62579.14
5.54 

5.9 ниск
о 
заст
рояв
ане 

BG0001493 5.9 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  „Изграждане на базова 
станция с честота и обхват 
от 900 до 2100 Mhz в ПИ 
№ 62579.157.8, с. 
Рибарица, община 
Тетевен, област Ловеч“ 

Тетевен с. 
Рибарица 

62579.15
7.8 

0.281 “лив
ада”  

BG0001493  0.281 0 0 0 0 0 0 

  „Изграждане на 
едноетажна 
селскостопанска 
постройка за съхранение 
на селскостопанска 
продукция и инвентар, в 
това число и помещение 
за обитаване в нея“ в 
ПИ№ 62579.150.9, 
землище на с. Рибарица, 
общ. Тетевен  

Тетевен с. 
Рибарица 

62579.15
0.9 

2.972 лива
да 

BG0001493 2.972 0 0 0 0 0 0 

  "Създаване на нива" в ПИ 
62579.132.43, з-ще с. 
Рибарица, общ. Тетевен 

Тетевен с. 
Рибарица 

62579.13
2.43 

3.096 лива
да 

BG0001493 3.096 0 0 0 0 0 ПН 346-
ОС/2017 

  Цех за преработка на 
свинско месо и 
административно-
складова част, ПИ № 
68076.264.15, с. Сопот 

Угърчин Сопот 68076.26
4.15 

4.596 нива BG0001493 4.596 0 0 0 0 0 0 

  „Разширение на 
съществуващ цех за 
бутилиране на изворна 
вода в ПИ № 20996.12.51, 
з-ще с. Дивчовото“  

Тетевен Дивчовото 20996.12
.51, 
20996.12
.47, 
20996.12
.49 

5.768 урба
низи
ран, 
лива
да, 
лива
да 

BG0001493 5.768 0 0 0 0 0 0 

  „Реконструкция, 
преустройство и промяна 
на предназначението на 
съществуваща 
нискоетажна жилищна 
сграда в рекреационен 
обект за сватбени 
церемонии“ 

Тетевен с. 
Рибарица 

62579.50
1.191 

2.029  „нис
ко 
заст
рояв
ане 
(до 
10 
м“)  

BG0001493  2.029  0 0 0 0 0 ПН 219-
ОС/2018 г. 
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  „Монтиране на два броя 
преместваеми 
контейнери за 
съхранение на 
селскостопански 
инвентар и 
селскостопанска 
продукция“ в ПИ № 
81476.401.1, землище на 
с. Чифлик, общ. Троян 

Троян с. Чифлик 81476.40
1.1 

0.517  за 
земе
делс
ки 
труд 
и 
отди
х  

BG0001493 0.517 0 0 0 0 0 0 

  „Изграждане на складова 
постройка и басейни за 
малки рибки“ 

Тетевен с. 
Рибарица 

62579.11
7.601 

2.911  „риб
арни
к“ 

BG0001493 2.911  0 Обикновена блатна 
костенурка (Emys 
orbicularis), Видра (Lutra 
lutra), Бял щъркел (Ciconia 
ciconia) 

0 0 0 0 

  „Изграждане на жилищни 
сгради“ 

Тетевен с. 
Рибарица 

62579.83
.23 

3.387  „нис
ко 
заст
рояв
ане 
(до 
10 
м)“ 

BG0001493 3.387  0 0 0 0 0 0 

  “Изграждане на рибен 
проход на 
водохващането на ВЕЦ 
“Черни Вит” на             р. 
Черни Вит, з-ще на с. 
Черни Вит, община 
Тетевен” 

Тетевен Черни Вит ПИ № 
80902.23
.172 

54 “За 
елек
трое
нерг
ийно
то 
прои
звод
ство
”  

ЗЗ 
“Централе
н Балкан – 
буфер” BG 
0001493 

0 0 0 0 0 0 0 

  „Изграждане на 
селскостопанска сграда 
за отглеждане на крави и 
телета и обслужваща 
сграда”, в ПИ № 
05445.37.66, землището 
на с. Борима, общ. Троян   

Троян Борима ПИ № 
05445.37
.66 

5 нива BG0001493 0 0 0 0 0 0 0 

  „Изграждане на мост в ПИ 
№ 20996.8.89, свързващ 
ПИ № 20996.8.94 и ПИ № 
20996.12.41, с. 
Дивчовото" 

Тетевен с. 
Дивчовото 

20996.8.
89 

43.602 „вод
но 
тече
ние, 

BG0001493 0.024 0 Жълтокоремна бумка 
(Bombina variegata), 
Обикновена блатна 
костенурка (Emys 
orbiculari), Голям 

0 0 0 0 
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река
“ 

гребенест тритон (Triturus 
cristatus), Видра (Lutra 
lutra). 

  „Изграждане на спортна 
площадка с тенис корт и 
фитнес уреди“ 

Троян с. Чифлик 81476.18
.31 

1.730  „лив
ада“ 

BG0001493  1.730  0 Видра (Lutra lutra), Голям 
подковонос (Rhinolophus 
ferrumequinum), Голям 
нощник (Myotis myotis), 
Трицветен нощник 
(Myotis emarginatus), 
Дългопръст нощник 
(Myotis capaccinii), 
Дългокрил прилеп 
(Miniopterus schreibersii), 
Широкоух прилеп 
(Barbastella barbastellus), 
Дългоух нощник (Myotis 
bechsteinii), 
Жълтокоремна бумка 
(Bombina variegata), 
Голям гребенест тритон 
(Triturus cristatus), 
Обикновена блатна 
костенурка (Emys 
orbicularis) и др. 

0 0 0 0 

  „Изграждане на сграда на 
допълващото 
застрояване за 
съхранение на инвентар и 
техника“ 

Тетевен Тетевен 72343.50
.112 

0.446  лива
да 

BG0001493 0.446  0 Видра (Lutra lutra), 
Дългокрил прилеп 
(Miniopterus schreibersii), 
Дългопръст нощник 
(Myotis capaccinii), Малък 
подковонос (Rhinolophus 
hipposideros), 
Подковонос на Михели 
(Rhinolophus mehelyi), 
Голям гребенест тритон 
(Triturus karelinii) и др 

0 0 0 0 

  Изграждане на свободно 
разположена, 
едноетажна стопанска 
постройка за съхранение 
на селскостопанска 
продукция и инвентар, 
включително помещение 
за обитаване в нея“ в ПИ 
№ 62579.88.23, з-ще с. 
Рибарица, общ. Тетевен, 
общ. Ловеч 

Тетевен с. 
Рибарица 

62579.88
.23 

1.600 лива
да 

BG0001493 1.600 0 Европейски вълк (Canis 
lupus); Видра (Lutra lutra); 
Голям подковонос 
(Rhinolophus 
ferrumequinum), Maлък 
подковонос (Rhinolophus 
hipposideros), Дългоух 
нощник (Myotis 
bechsteinii), Трицветен 
нощник (Myotis 
emarginatus), 

0 0 0 0 
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Жълтокоремна бумка 
(Bombina variegata); 
Голям гребенест тритон 
(Triturus karelinii) и др. 

  „Изграждане на 
еднофамилна жилищна 
сграда и допълващо 
застрояване към нея“ 

Тетевен с. 
Дивчовото 

20996.12
.89 

2.422  лива
да 

BG0001493 2.422  0 Жълтокоремна бумка 
(Bombina variegata), 
Голям гребенест тритон 
(Triturus karelinii), Видра 
(Lutra lutra), потенциални 
ловни местообитания на 
Дългокрил прилеп 
(Miniopterus schreibersii ), 
Остроух нощник (Myotis 
blythii), Дългопръст 
нощник (Myotis 
capaccinii), Голям нощник 
(Myotis myotis), 
Средиземноморски 
подковонос (Rinolophus 
blasii), Голям подковонос 
(Rhinolophus 
ferrumequinum), Малък 
подковонос (Rhinolophus 
hipposideros), 
Подковонос на Мехели 
(Rhinolophus mehelyi), 
местообитания на 
безгръбначни – 
Еуфидриас (Euphydrias 
aurinia), Буков сечко 
(Morimus funereus), 
Осмодерма (Osmoderma 
eremita), Алпийска 
розалия (Rozalia alpina), 
Бисерна мида (Unio 
crassus). 

0 0 0 0 

  „Изграждане на 
едноетажна 
селскостопанска 
постройка за съхранение 
на селскостопанска 
продукция и инвентар, 
включително помещение 
за обитаване в нея“ в ПИ 
№ 72343.54.358, з-ще гр. 

Тетевен Тетевен 72343.54
.358 

9.369 лива
да 

BG0001493 9.369 6510 „Низинни 
сенокосни ливади“ 

Европейски вълк (Canis 
lupus), Видра (Lutra lutra), 
Голям подковонос 
(Rhinolophus 
ferrumequinum), Maлък 
подковонос (Rhinolophus 
hipposideros), Голям 
нощник (Myotis myotis), 
Остроух нощник (Myotis 

0 0 0 0 
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Тетевен, общ. Тетевен, 
общ. Ловеч 

blythii), Трицветен 
нощник (Myotis 
emarginatus), Дългоух 
нощник (Myotis 
bechsteinii), Дългопръст 
нощник (Myotis 
capaccinii), Широкоух 
прилеп (Barbastella 
barbastellus), 
Жълтокоремна бумка 
(Bombina variegata), 
Голям гребенест тритон 
(Triturus karelinii), 
Шипоопашата костенурка 
(Testudo hermanni), 
Лицена (Голяма огневка) 
(Lycaena dispar) и др 

  „Изграждане на 
селскостопанска сграда 
за съхранение на 
селскостопанска 
продукция и инвентар“ в 
ПИ № 62579.89.12, м. 
Дебелщица, з-ще с. 
Рибарица, общ. Тетевен, 
общ. Ловеч 

Тетевен с. 
Рибарица 

62579.89
.12 

2.511 лива
да 

BG0001493 2.511 6210 * 
Полуестествени 
сухи тревни и 
храстови 
съобщества върху 
варовик (Festuco-
Brometalia)(*важни 
местообитания на 
орхидеи) 

Европейски вълк (Canis 
lupus), Видра (Lutra lutra), 
Голям подковонос 
(Rhinolophus 
ferrumequinum), Maлък 
подковонос (Rhinolophus 
hipposideros), Голям 
нощник (Myotis myotis), 
Трицветен нощник 
(Myotis emarginatus), 
Дългоух нощник (Myotis 
bechsteinii), Широкоух 
прилеп (Barbastella 
barbastellus), 
Жълтокоремна бумка 
(Bombina variegata), 
Голям гребенест тритон 
(Triturus karelinii), 
Еуфидриас (Euphydryas 
aurinia), Полиоматус 
(Polyommatus eroides) и 
др. 

0 0 0 0 

  „Изграждане на две 
едноетажни сгради с 
жилищно 
предназначение“ в ПИ№ 
62579.168.51, землище с. 
Рибарица, общ. Тетевен, 
обл. Ловеч  

Тетевен с. 
Рибарица 

62579.16
8.51 

7.935 лива
да 

BG0001493 2.000 6210 * 
Полуестествени 
сухи тревни и 
храстови 
съобщества върху 
варовик (Festuco-
Brometalia)(*важни 

(*Европейски вълк (Canis 
lupus), *Кафявата мечка 
(Ursus arctos), Лалугер 
(Spermophilus citellus), 
Голям подковонос 
(Rhinolophus 
ferrumequinum), Maлък 

0 0 0 0 
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местообитания на 
орхидеи) 

подковонос (Rhinolophus 
hipposideros), Голям 
нощник (Myotis myotis), 
Трицветен нощник 
(Myotis emarginatus), 
Жълтокоремна бумка 
(Bombina variegata), 
Голям гребенест тритон 
(Triturus karelinii), 
Еуфидриас (Euphydryas 
aurinia), Полиоматус 
(Polyommatus eroides) и 
др. 

 

 

 
Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС планове, програми и проекти (ППП) на територията на РИОСВ – Плевен (посл. актуализация 30.6.2022 г.) ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) 

№ Наименование на ППП Местоположение Засегнато природно местообитание/ местообитание на 
вид 
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  План за урегулиране на 
ПИ 084016 с цел 
отреждането му в 
терен за жилищно 
строителство 

Тетевен Рибарица 084016   8.407 BG0001493 8.40
7 

0 0 0 0 0 0 

  План за регулация и 
застрояване (ПУП _ 
ПРЗ) на поземлен имот 
№ 048110, м. Стоките, 
землище гр. Тетевен 

Тетевен гр. Тетевен 048110   3 BG0001493 3 0 обикновен паракалоптенус /Paracaloptenus 
caloptenoides/ и одонтопонизма 
(Odontopodisma rubripes),  Testudo hermanni, 
Testudo graeca, вълк (Canis lupus), мечка (Ursus 
arctos)   

0 0 0 0 
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  План за регулация и 
застрояване (ПУП _ 
ПРЗ) на поземлен имот 
№ 048111, м. Стоките, 
землище гр. Тетевен 

Тетевен гр. Тетевен 048111   9.090 BG0001493 9.09
0 

0 обикновен паракалоптенус /Paracaloptenus 
caloptenoides/ и одонтопонизма 
(Odontopodisma rubripes),  Testudo hermanni, 
Testudo graeca, вълк (Canis lupus), мечка (Ursus 
arctos)   

0 0 0 0 

  Програма за 
управление на 
отпадъците за периода 
2008 - 2012 г. на 
община Априлци, част 
от Програма за 
опазване на околната 
среда 

Априлци 0 0   0 BG0001493 0 0 0 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

174035   20,8 BG0001493 20,8 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План за регулация на 
ПИ 133011 с цел 
отреждането му в 
терен за жилищно 
строителство 

Тетевен Рибарица 133011   0,924 BG0001493 0,92
4 

0 0 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

176040   25 BG0001493 25 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

176038   37,8 BG0001493 37,8 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

Тетевен Рибарица 218001   46 BG0001493 46 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

Троян Терзийско 069051   39,733 BG0001493 39,7
33 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Изработване на ПУП - 
ПРЗ 

Тетевен Бабинци 002075   0,873 BG0001493 0,87
3 

0 0 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

Тетевен Рибарица 215010   21 BG0001493 21 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

Тетевен Рибарица 214001   30 BG0001493 30 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

Троян Борима 121027   38,2 BG0001493 38,2 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Проект на ДГС - Борима 
по мярка 226 
Възстановяване на 
горския потенциал и 
въвеждане на 
превантивни дейности 

Троян Борима 124007   3 BG0001493 3 0 0 0 0 0 0 
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  Проект на ДГС - Борима 
по мярка 226 
Възстановяване на 
горския потенциал и 
въвеждане на 
превантивни дейности 

Троян Голяма 
Желязна 

191001   30 BG0001493 30 0 0 0 0 0 0 

  План - извлечение за 
промяна вида и 
интензивността на 
сечта 

Априлци Априлци 52218.28
2.31 

  32 BG0001493 32 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

185003   54,001 BG0001493 54,0
01 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

Априлци Априлци 52218.25
5.23 

  40,061 BG0001493 40,0
61 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

троян Балабанск
о 

103018   66,748 BG0001493 66,7
48 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

Тетевен Рибарица 204007, 
204017 

  131 BG0001493 131 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План за урегулиране  Тетевен Тетевен 054314   6.337 BG0001493 6.33
7 

0 0 0 0 0 ПН 025-
П/09.07. 
2008  

  План за урегулиране на 
поземлен имот № 
129050 с цел 
отреждането му в 
терен за жилищно 
строителство 

Тетевен Рибарица 129050   9.639 BG0001493 9.63
9 

0 Вълк, мечка, видра 0 0 0 0 

  План за урегулиране на 
поземлен имот № 
122032 с цел 
отреждането му в 
терен за жилищно 
строителство 

Тетевен Рибарица 122032   1.747 BG0001493 1.74
7 

0 Вълк, мечка, видра 0 0 0 0 

  План за урегулиране на 
поземлен имот № 
122020 с цел 
отреждането му в 
терен за жилищно 
строителство 

Тетевен Рибарица 122020   1.449 BG0001493 1.44
9 

0 Вълк, мечка, видра 0 0 0 0 

  План за урегулиране на 
поземлен имот № 
122025 с цел 
отреждането му в 
терен за жилищно 
строителство 

Тетевен Рибарица 122025   2.681 BG0001493 2.68
1 

0 Вълк, мечка, видра 0 0 0 0 
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  План за урегулиране на 
ПИ № 133010 с цел 
отреждането му в 
терен за жилищно 
строителство 

Тетевен Рибарица 133010   1.128 BG0001493 1.12
8 

6520 Вълк, мечка, видра 0 0 0 0 

  План за урегулиране на 
поземлен имот № 
132042 с цел 
отреждането му в 
терен за жилищно 
строителство 

Тетевен Рибарица 132042   1.085 BG0001493 1.08
5 

6520 Вълк, мечка, видра 0 0 0 0 

  План за урегулиране на 
ПИ № 188014 с цел 
отреждането му в 
терен за жилищно 
строителство 

Тетевен Рибарица 188014   3.184 BG0001493 3.18
4 

6520 лицена (Lycaena dispar), вълк (Canis lupus), 
мечка (Ursus arctos) 

0 0 ПН 019-
ОС/18.12.2
008- обж. 

0 

  План за урегулиране на 
ПИ № 120013 с цел 
отреждането му в 
терен за жилищно 
строителство 

Тетевен Рибарица 120013   3.353 BG0001493 3.35
3 

6520 Видове, предмет на опазване в ЗЗ 0 0 0 0 

  План за урегулиране на 
ПИ № 109076 с цел 
отреждането му в 
терен за жилищно 
строителство 

Тетевен Рибарица 109076   2.168 BG0001493 2.16
8 

6520 Видове, предмет на опазване в ЗЗ 0 0 0 0 

  План за урегулиране на 
ПИ № 109075 с цел 
отреждането му в 
терен за жилищно 
строителство 

Тетевен Рибарица 109075   2.168 BG0001493 2.16
8 

6520 Видове, предмет на опазване в ЗЗ 0 0 0 0 

  План за урегулиране на 
ПИ № 109074 с цел 
отреждането му в 
терен за жилищно 
строителство 

Тетевен Рибарица 109074   1.616 BG0001493 1.61
6 

6520 Видове, предмет на опазване в ЗЗ 0 0 0 0 

  План за урегулиране на 
ПИ № 109077 с цел 
отреждането му в 
терен за жилищно 
строителство 

Тетевен Рибарица 109077   2.169 BG0001493 2.16
9 

6520 Видове, предмет на опазване в ЗЗ 0 0 0 0 

  План за урегулиране на 
ПИ № 109091 с цел 
отреждането му в 

Тетевен Рибарица 109091   1.299 BG0001493 1.29
9 

6520 Видове, предмет на опазване в ЗЗ 0 0 0 0 
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терен за жилищно 
строителство 

  План за урегулиране на 
ПИ № 109100 с цел 
отреждането му в 
терен за жилищно 
строителство 

Тетевен Рибарица 109100   1.928 BG0001493 1.92
8 

6520 Видове, предмет на опазване в ЗЗ 0 0 0 0 

  Ниско жилищно 
застрояване - жилищна 
сграда 

Троян Чифлик 025047, 
015055 

  5.143 BG0001493 5.14
3 

0 0 0 0 0 0 

  План за регулация и 
застрояване на ПИ 
20996.5.94 

Тетевен Дивчовото 20996.5.
94 

  0,717 BG0001493 0,71
7 

0 0 0 0 0 0 

  План за регулация и 
застрояване (ПУП-ПРЗ) 
на ПИ № 044129, м. 
Свидова  за 
построяване на 
жилищна сграда и 
образуване на УПИ VІ-
044129 

Тетевен Тетевен 044129   1,379 BG0001493 1,37
9 

0 0 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма  

Троян Орешак 109056   46 BG0001493 46 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План за регулация и 
застрояване на ПИ № 
055203, м. Атанашкото 

Тетевен Тетевен 055203   7.356 BG0001493 7.35
6 

0 0 0 0 0 0 

  План за урегулиране на 
ПИ № 120012 с цел 
отреждането му в 
терен за жилищно 
строителство 

Тетевен Рибарица 120012   1,423 BG0001493 1,42
3 

0 0 0 0 0 0 

  План за урегулиране на 
ПИ № 129037 с цел 
отреждането му в 
терен за жилищно 
строителство 

Тетевен Рибарица 129037   1.581 BG0001493 1.58
1 

0 0 0 0 0 0 

  План за урегулиране на 
ПИ133018 

Тетевен Рибарица 133018   5,995 BG0001493 5,99
5 

0 0 0 0 0 0 

  План за уреулиране на 
ПИ № 164010, м Копчов 
лък 

Тетевен Рибарица 164010   2,865 BG0001493 2,86
5 

0 0 0 0 0 ПН 002-
П/13.03. 
2009  

  Лесоустройствена 
програма (ЛУП)  

 Тетевен Рибарица 62579.23
0.55 

  28 BG0001493 28 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Лесоустройствена 
програма (ЛУП)  

Троян  Терзийско 266025   56,217 BG0001493 56,2
17 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма (ЛУП)  

Априлци Априлци 52218.10
1.17 

  24 BG0001493 24 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Троян Орешак 109066   92 BG0001493 92 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План -извлечение за 
промяна вида и 
интензивността на 
сечта  

Тетевен Васильово 000164, 
000165 

  891 BG0001493 286 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План за регулация и 
застрояване (ПУП-ПРЗ), 
предвиждащ 
изграждане на две 
еднофамилни 
жилищни сгради в ПИ 
№ 62579.136.21, м. 
Рибарица - полицата 

Тетевен Рибарица 62579.13
6.21 

  4.618 BG0001493 4.61
8 

6520 Testudo graeca, Testudo hermanni, 
Austropotamobius torrentium, Bombina 
variegata, Vormela peregusna, Spermophilus 
citellus, Canis lupus 

0 0 0 0 

  План за регулация и 
застрояване (ПУПРЗ) на 
поземлен имот № 
054097 (м. Преграда), 
земл. гр. Тетевен 
(ЕКАТТЕ 72343), община 
Тетевен, област Ловеч 

Тетевен Тетевен 054097   1.332 BG0001493 1.33
2 

0 0 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма  

Априлци Априлци 52218.97
3.3 

  27.001 BG0001493 27.0
01 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и 
интензивността на 
сечта и изграждане на 
трасе за въжена линия 

Априлци Априлци 52218.98
1.21 

  495.67
3 

BG0001493 12.8 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и 
интензивносста на 
сечта и технологични 
планове за залесяване  

Угърчин Лесидрен 43325.16
4.62 

  33.801 BG0001493 33.8
01 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма  

Троян Черни 
Осъм 

80981.56
.2 

  145.33
4 

BG0001493 145.
334 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма  

Троян  Борима 05445.12
8.49 

  51.27 BG0001493 51.2
7 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  План-извлечение за 
промяна вида и 
интензивността на 
сечта и технологичен 
план за залесяване на 
50 дка в ПИ № 
15703.182.5, м. 
Нешовица, с. Голяма 
Желязна, обл. Ловеч; 
част от подотдел 1045 а 
по ЛУП на Община 
Троян, част от подотдел 
45 а по ЛУП от 2007 г. на 
ДГС Борима, в района 
на действие на 
Държавно горско 
стопанство Борима ДП 

Троян  Голяма 
Желязна 

15703.18
2.5 

  117.26
4 

BG0001493 50 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План извлечение за 
промяна вида и 
интензивността на 
сечта  г. 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.18
6.34 

  22.999 BG0001493 16 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и 
интензивността на 
сечта  

Тетевен Тетевен 72343.68
.68 

  2151.2
94 

BG0001493 12.3 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и 
интензивността на 
сечта  

Тетевен Гложене 436067, 
437032, 
437010 

  1117.3
2 

BG0001493 6.5 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и 
интензивността на 
сечта  

Троян Терзийско 72309.26
6.13, 
72309.26
5.12, 
72309.26
5.5 

  356 BG0001493 65 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и 
интензивността на 
сечта 

Троян Орешак 53707.10
9.48 

  356 BG0001493 67 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и 
интензивността на 
сечта  

Тетевен Рибарица 62579.23
5.26, 
62579.23
5.31, 
62579.23
5.20, 

  677.76
1 

BG0001493 17.6 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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62579.23
3.11 

  План-извлечение за 
пром. вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Троян  Шипково 83212.22
4.1, 
83212.22
5.1 

  0 BG0001493 43 9110,913
0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
пром. вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Троян  Орешак к.т.   0 BG0001493 1.36
0 

9110,913
0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Общинска програма за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците за периода 
2010-2020 на община 
Тетевен като част от 
Програмата за 
опазване на околната 
среда на община 
Тетевен за периода 
2010-2020г. (по чл.79 от 
ЗООС) 

Тетевен  Тетевен  0   0 BG0001493 0 0 0 0 0 0 0 

  План - извлечение за 
промяна вида и 
интензивността на 
сечта с цел изграждане 
на въжени линии 

Ловеч Черни 
Осъм 

53 г, 53 2, 
54 в, 54 г, 
54 д, 54 
е, 55 г, 55 
д, 55 1, 
68 г, 68 к, 
88 и, 88 
а, 88 к, 
98 д, 98 
в, 98 г, 
109 р, 
109 ж, 
110 р, 
110 б, 
115 б, 
115 г, 
115 д, 
115 е, 
201 и, 
201 в, 
201 г, 
201 д, 

  0 BG0001493 0 9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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201 е, 
201 з  

  Годишен план за 
ползване на дървесина 
и план - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта в отдели и 
подотдели  ДГФ на 
територията на ДЛС 
Русалка 

Априлци Априлци 137 ш, 
209 н, 
214 р, 
224 ж, 68 
з1, ю1, 
69 б, 76 
и, л, 82 и, 
84 а, д, 
щ, ю, 85 
г, ж, щ, 
93 о, х, 
223 ч, а3, 
87 к, 88 
о, 90 я1, 
178 г, д, 
е, 181 ю, 
в1, 183 е, 
192 з, 
193 е, и, 
200 о, 94 
л, т, б1, 
д1, и1, 
95 ц, я, 
96 м1, 
о1, ф2, 
щ2, 107 
ч, ц, я, 
108 ж, 
а1, б1, 
е1, 116 и, 

  1210.9  BG0001493 0 9110,913
0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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н, р, м1, 
х1, щ1, 
117 р, щ 

  План - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта 

Троян Борима 73 к, 73 
8, 82 ж, 
85 о 

  0 BG0001493 0 9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта 

Тетевен Рибарица 138 п, р, 
168 б1, 
169 в, 
169 ж, 
212 е, 86 
б, 87 д, 
236 в 

  0 BG0001493 0 9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.21
7.1, 
62579.22
0.10 

  90,3 BG0001493 90,3 9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта 

Тетевен Бабинци 68 б   203 BG0001493 203 9150,91
М0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта 

Тетевен Тетевен 189 к   16 BG0001493 16 9150,91
М0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта 

Тетевен Малка 
Желязна 

301 ю, 
283 д 

  153 BG0001493 114 9150,91
М0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта 

Троян Чифлик 68 е, 68 и   0 BG0001493 0 9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта 

Троян Балканец 138 т, 
138 к1, 
138 л2 

  0 BG0001493 0 9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  План - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта 

Тетевен Тетевен 066090, 
066092, 
067142, 
071112, 
066084, 
067106, 
067105 

  5652 BG0001493 1392 9110, 
9130,917
0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта 

Тетевен Тетевен 066090, 
066092, 
069133, 
067142, 
071112, 
066084, 
069136, 
067106, 
067105 

  5652 BG0001493 1392 9110, 
9130,917
0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта 

Тетевен Малка 
Желязна 

272006, 
272005 

  5652 BG0001493 154 9110, 
9130,917
0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта 

Тетевен Глогово 110004   5652 BG0001493 181 9110, 
9130,917
0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта 

Тетевен Васильово 000008   5652 BG0001493 236 9110, 
9130,917
0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта 

Тетевен Черни Вит 233006, 
218008, 
231006 

  5652 BG0001493 531 9110, 
9130,917
0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта 

Тетевен Дивчовото 025015, 
023001, 
030001, 
029001, 
032001 

  5652 BG0001493 491 9110, 
9130,917
0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта 

Тетевен Рибарица 210102, 
220100, 
235100, 
234101, 
225009, 
225100, 
226100, 
229100, 

  5652 BG0001493 2382 9110, 
9130,917
0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 



стр.  38 

228100, 
242104, 
237103, 
244019, 
241107, 
217106,  

  План - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта 

Тетевен Дивчовото 20996.51
.2 

  27 BG0001493 27 9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта 

Тетевен Тетевен 72343.68
.68 

  284,4 BG0001493 284,
4 

9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План за урегулиране Тетевен Тетевен 055166   1 BG0001493 1 0 0 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма  

Троян Голяма 
Желязна 

190003   23,646 BG0001493 23,6
46 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта 

Тетевен Рибарица 62579.23
9.100, 
62579.23
7.102,62
579.210.
104  

  671 BG0001493 0 9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта 

Тетевен Васильово 62579.20
8.17, 
62579.20
8.30, 
62579.60
.5 

  214 BG0001493 0 9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 72343.67
.159 

  48,301 BG0001493 48,3
01 

91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0     

  План - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта 

Троян Орешак 238 
"щ1", 
239 "п1", 
309 "к1", 
309 "м1", 
309 "д1", 
309 "ж1", 
309 "о1" 

  209 BG0001493 0 9110, 
9130, 91 
М0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта 

троян Бели Осъм 110 "а"   103 BG0001493 103 9110, 
9130, 91 
М0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.20
9.15 

  9,401 BG0001493 9,40
1 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 72343.67
.155 

  8,233 BG0001493 8,23
3 

91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
2.44 

  186,17
1 

BG0001493 186,
171 

9170 
,91М0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен  Черни Вит 80902.23
2.21, 
80902.21
3.40 

  13 BG0001493 13 91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Тетевен Глогово 133011, 
133013, 
122007, 
122017, 
128023 

  1537 BG0001493 0 9110, 
9130, 
9150, 
9170 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Тетевен Гложене 438033, 
437017, 
436067, 
438027, 
408013  

  1537 BG0001493 0 9110, 
9130, 
9150, 
9170 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Тетевен Градежниц
а 

130002, 
130044, 
130051, 
129036, 
129037, 
129025, 
129022, 
129007, 
130051, 
130041, 
130038, 
130039 

  1537 BG0001493 0 9110, 
9130, 
9150, 
9170 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Тетевен Малка 
Желязна 

 000098, 
267006, 
000089,  

  1537 BG0001493 0 9110, 
9130, 
9150, 
9170 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Тетевен Тетевен  72343.44
.156, 
72343.24
.224, 
72343.68
.68, 
72343.12
.249,  

  1537 BG0001493 0 9110, 
9130, 
9150, 
9170 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
6.9; 
15703.16
5.39;  
15703.16
4.8 

  12,901 BG0001493 7 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
1.143; 
05445.12
1.59 

  80.498 BG0001493 80.4
98 

9150; 
91М0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
6.29; 
05445.12
0.1 

  14.495 BG0001493 14.4
95 

91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Априлци Априлци 52218.94
3.15; 
52218.94
3.16 

  15,477 BG0001493 15,4
77 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 72343.66
.125 

  5,001 BG0001493 5,00
1 

9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.18
4.27 

  15,988 BG0001493 15,9
88 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Тетевен Рибарица 62579.23
5.100 

  951,66
9 

BG0001493 951,
669 

9110; 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Тетевен Рибарица 19в1,9к, 
20б,г,д,е,
ф,х; 
28ц,и,к,р
; 
129а,б,в,
г; 
130в1,г1; 
132к,л,п; 
134т; 
137ф; 
140а,б,з; 
141в; 
212л,т; 
213к; 
214в1,г1; 
227х; 
228р; 
240з,л 

  635 BG0001493 635 9110; 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  План-извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Априлци Априлци 69 "т", 
179 "м" 

  214 BG0001493 214 9110; 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Троян Чифлик 68и; 69з1   191 BG0001493 191 9110; 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Троян Бели Осъм 116м1   100 BG0001493 100 9110; 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Троян Бели Осъм 105л   32 BG0001493 32 9110; 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Троян Балканец 125а   41 BG0001493 41 9110; 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Априлци Априлци 72с,ф,ч; 
120з,в,м,
с,ж,д1,ж
2,п1; 
121л; 
122ю1,е
2; 207у; 
102в 

  1181 BG0001493 1181 9110; 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Тетевен Рибарица 62579.21
0.102; 
62579.84
.100; 
62579.21
5.103; 
62579.21
7.104; 
62579.22
4.100; 
62579.23
6.101 

  1119 BG0001493 1119 9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Тетевен Васильово 10272.20
3.21 

  46 BG0001493 46 9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  План-извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Тетевен Тетевен 72343.53
.222 

  62 BG0001493 62 9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Терзийско 72309.20
7.3 

  7,5 BG0001493 7,5 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
1.13 

  8 BG0001493 8 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.18
4.37 

  10,9 BG0001493 10,9 9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

Тлоян Борима 05445.12
3.52 

  53,9 BG0001493 53,9 9170 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Тетевен Черни Вит 80902.24
0.22; 
80902.23
8.34; 
80902.22
8.12; 
80902.22
9.2; 
80902.23
9.40 

  484 BG0001493 484 9170; 
9110; 
9130; 
91М0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение за 
промяна вида и/или 
интензивността на 
сечта  

Троян Черни 
Осъм 

4д4, 7 
"е", 8 "а", 
174 "а", 
175 "л", 
175 "м2", 
177 "а", 
213 "г", 
213 "д", 
216 "б"; 
221"з", 
221"з2", 
221"з4"; 
222 "аЗ", 
222 "д", 
179 "с", 
190 "д" 

  1424 BG0001493 1373 9110; 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
4.21 

  4,98 BG0001493 4,98 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Врабево 12108.31
3.29 

  4 BG0001493 4 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  ПУП-ПРЗ за ПИ № 
72343.53.176, гр. 
Тетевен, предвиждащ 
ниско жилищно 
застрояване 

Тетевен Тетевен 72343.53
.176, 

  4,229 BG0001493 4,22
9 

0 0 0 0 0 0 

  План за урегулиране на 
ПИ 62579.145.47 м. 
"Заводна" с. Рибарица в 
терен за жилищно 
строителство 

Тетевен Рибарица 62579.14
5.47 

  2,385 BG0001493 2,38
5 

6210* 0 0 0 0 0 

  ПУП-ПРЗ за ПИ № 
72343.50.154  гр. 
Тетевен, общ. Тетевен 
предвиждащ ниско 
жилищно застрояване 

Тетевен Тетевен 72343.50
.154 

  1,012 BG0001493 1,01
2 

0 0 0 0 0 0 

  План за урегулиране на 
ПИ № 62579.120.31 с 
цел обособяване на нов 
УПИ ІV 

Тетевен Рибарица 62579.12
0.31 

"лив
ада" 

2 BG0001493 2 6520, 
6210* 

0 0 0 0 ПН 33-
ОС/2014 

  ПУП-ПРЗ за ПИ 
72343.53.125 
предвиждащ 
"Жилищно 
строителство"  

Тетевен Тетевен 72343.53
.125 

  0,616 BG0001493 0,61
6 

0 0 0 0 0 0 

  План за урегулиране на 
ПИ 62579.122.3 в 
размер на 9077 м2 и ПИ 
62579.122.2 в размер 
1641 м2 с цел 
обособяване на УПИ ХІ 
и УПИ VІІ за 
довършване на 
започналото 
изграждане на 
ваканционно селище 

Тетевен Рибарица 62579.12
2.3  

  10,718 BG0001493 10,7
18 

0 0 0 0 0 0 

  "ПУП-ПРЗ, предвиждащ 
промяна на 
предназначението на 
земята на част от 
поземлен имот с 
идентификатор по КК 
на гр. Тетевен № 
72343.53.114 и 
отреждане за 
"Жилищно 
застрояване" с цел 

Тетевен Тетевен 72343.53
.114 

  4,454 BG0001493 4,45
4 

6520, 
6210 * 

0 0 0 0 0 
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изграждане на 
жилищна сграда" 

  Лесоустройствена 
програма 

Троян Борима 05545.12
1.1 

  10,998 BG0001493 10,9
98 

9110 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
2.13 

  10 BG0001493 10 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Глогово 122020   19,55 BG0001493 19,5
5 

91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Глогово 124015   8 BG0001493 8 91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
4.113, 
05445.11
4.112, 
05445.11
4.135 

  63,631 BG0001493 63,6
31 

91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
9.3 

  45,7 BG0001493 45,7 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

Троян Борима 05445.12
3.51 

  53,974 BG0001493 53,9
74 

91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

Троян Борима 05445.12
3.50 

  53,956 BG0001493 53,9
56 

91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

Троян Борима 05445.13
4.3 

  8 BG0001493 8 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
6.22, 
15703.17
3.42, 

  46,555 BG0001493 46,5
55 

9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
1.13 

  15 BG0001493 15 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустрайствена 
програма 

Троян Борима 05445.10
5.31, 
05445.11
4.22, 
05445.12
1.8, 

  7,7 BG0001493 6,7 91M0, 
9150 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.13
1.36 

  32,999 BG0001493 32,9
99 

9170 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.20
8.7 

  4,5 BG0001493 4,5 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
1.44; 
05445.12
1.100 

  40,996 BG0001493 40,9
96 

91M0, 
9150 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустрайствена 
програма 

Троян Балканец 02448.46
.22, 
02448.7.
244 

  11,004 BG0001493 11,0
04 

9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балканец 02448.38
.15, 
02448.40
.66, 
02448.40
.67 

  29,999 BG0001493 29,9
99 

9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

Априлци Велчево 10567.33
7.10, 
10567.33
7.11, 
10567.34
3.12 

  68,678 BG0001493 68,6
78 

91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

80981.30
9.39; 
80981.31
.37 

  12,17 BG0001493 12,1
7 

9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.12
10.70; 
43325.14
6.112 

  172 BG0001493 172 9110 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустрайствена 
програма 

Троян Борима 05445.12
9.22 

  19,333 BG0001493 19,3
33 

9170 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустрайствена 
програма 

Троян Борима 05445.12
9.18 

  19,344 BG0001493 19,3
44 

91M0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустрайствена 
програма 

Троян Борима 05445.12
9.17 

  26,998 BG0001493 26,9
98 

91M0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Тетевен 79п, 79т, 
80н, 98р, 
98у, 98ф, 
105о, 
105п, 
125п 

  303 BG0001493 303 9170, 
9150 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Тетевен 180ж1, 
180к1 

  19 BG0001493 19 9170, 
9150 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Гложене 224о, 
224п 

  94 BG0001493 94 9170, 
9150 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  План-извлечение Тетевен Рибарица 62579.24
4.18 

  237,4 BG0001493 237,
4 

9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.27
3.46; 
52218.14
2.56; 
52218.23
.8; 
52218.29
.41; 
52218.10
0.12; 
52218.25
5.11; 
52218.27
3.4; 
52218.34
.26 

  221,34 BG0001493 86,0
91 

9110, 
9130, 
91W0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Дивчовото 20996.30
.1,  

  302 BG0001493 302 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Рибарица 62579.20
7.100, 
62579.20
7.101, 
62579.84
.100, 
62579.22
9.100, 
62579.22
6.103 

  569 BG0001493 569 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Тетевен 72343.69
.136, 
72343.51 
.141 

  68 BG0001493 68 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Бели Осъм 03486.69
.17 

  50,004 BG0001493 50,0
04 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.15
2.35 

  840,03
6 

BG0001493 840,
036 

9110 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
7.3 

  46,918 BG0001493 46,9
18 

91M0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Бели Осъм 80981.19
.10 

  28,1 BG0001493 28,1 9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Борима 05445.11
2.44 

  186,17
1 

BG0001493 186,
171 

9170 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.23
0.34 

  12 BG0001493 12 91M0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.16
4.65 

  11,251 BG0001493 11,2
51 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Шипково 83212.21
6.1 

  12,02 BG0001493 12,0
2 

9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 72343.63
.89 

  169,59
9 

BG0001493 169,
599 

91M0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустрайствена 
програма 

Троян Балканец 02448.55
.27 

  30 BG0001493 30 9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Дивчовото 20996.48
.9 

  36 BG0001493 36 91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.13
2.6 

  8,01 BG0001493 8,01 9170 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
7.5; 
05445.11
2.5; 
05445.13
2.5 

  20,6 BG0001493 20,6 91M0, 
9170, 
9150 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 26в, 37о, 
79г, 79д, 
80е, 
126л1, 
127я1, 
130ж, 
130у, 
130ш, 
130щ, 
130a1, 
144г1, 
150с, 
150ф, 
150у 

  600,59
8 

BG0001493 173,
598 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.16
5.22 

  6 BG0001493 6 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.16
6.3; 
43325.16
6.1; 
43325.16
7.7 

  55,506 BG0001493 55,5
06 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.14
3.97 

  38,001 BG0001493 38,0
01 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.16
5.8 

  33,371 BG0001493 33,3
71 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопански план Тетевен Васильово землище 
на с. 
Васильо
во 

  22150 BG0001493   0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 433.25.1
52.34; 
433.25.1
52.35 

  18,582 BG0001493 18,5
82 

9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.22
2.27 

  250 BG0001493 250 9110, 
9130,917
0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.23
1.398 

  15 BG0001493 15 9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балканец 02448.55
.6 

  15 BG0001493 15 9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустрайствена 
програма 

Троян Борима 05445.13
1.5 

  19,001 BG0001493 19,0
01 

9170 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 72343.69
.67, 

  8 BG0001493 8 9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балканец 02448.57
.21 

  10 BG0001493 10 9110,913
0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 68в,г; 
78и,е; 
79е,ж; 
80-д 

  664 BG0001493 664 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Рибарица 62579.23
6.8; 
62579.23
7.12 

  17,505 BG0001493 17,5
05 

9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопански план Тетевен Дивчовото 20996.55
.1 

  8828 BG0001493 8828 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустрайствена 
програма 

Троян Борима 05445.12
1.95 

  9,999 BG0001493 9,99
9 

9150, 
91M0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.16
6.9 

  35,502 BG0001493 35,5
02 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Рибарица 62579.22
3.100, 
62579.22
5.100, 

  1128 BG0001493 1128  9170, 
9130, 
9150,91
W0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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62579.22
9.105, 
62579.22
8.100, 
62579.21
5.103, 
62579.21
7.131, 
62579.21
7.130 

  План-извлечение Тетевен Тетевен 72343.68
.66,  
72341.70
.149, 
72341.68
.66, 
2343.55.
241,  

  766 BG0001493 766  9170, 
9130, 
9150,91
W0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Тетевен 72343.65
.64, 
72343.67
.106, 
72343.49
.331 

  422 BG0001493 422 0 0         

  План-извлечение Тетевен Български 
Извор 

217010,   54 BG0001493 54 0 0 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Малка 
Желязна 

272005, 
272006 

  246 BG0001493 246  9170, 
9130, 
9150,91
W0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Глогово 110004,   441 BG0001493 441  9170, 
9130, 
9150,91
W0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Бабинци 110001,   223 BG0001493 223  9170, 
9130, 
9150,91
W0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Дивчовото 20996.30
.1, 
20996.31
.1, 
20996.43
.22, 
20996.52

  1907 BG0001493 1907  9170, 
9130, 
9150,91
W0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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.5, 
20996.53
.22, 
20996.23
.1, 
20996.35
.1, 
20996.52
.5 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.24
4.31; 
62579.24
6.8 

  18 BG0001493 18 9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Дивчовото 20996.48
.8 

  12 BG0001493 12 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 054445.1
33.15 

  56,27 BG0001493 56,2
7 

9150, 
9170. 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.18
5.25 

  25,844 BG0001493 25,8
44 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 90802.21
9.44 

  35,752 BG0001493 35,7
52 

9lW0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.24
1.15; 
32579.20
6.26; 
32579.23
8.6 

  29,999 BG0001493 29,9
99 

9170 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Лесидре
н 

Лесидрен 43325.16
8.10 

  11 BG0001493 11 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Лесидре
н 

Лесидрен 43325.15
4.31 

  4,5 BG0001493 4,5 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Лесидре
н 

Лесидрен 43325.15
4.30 

  8 BG0001493 8 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 172343.5
1.143 

  16 BG0001493 16 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Шипково 10"г", 
10"p", 
10"щ", 
10"ю", 
10"б1", 
10"г1 

  254 BG0001493 254 9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Бели Осъм 126"г1" u 
137"o1",

  169 BG0001493 169 9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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113"д", 
131"п" 

  План-извлечение Троян Балканец 130"к", 
131"п", 

  132 BG0001493 132 9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Чифлик 544"у"   64 BG0001493 64 9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
8.20 

  27,997 BG0001493 27,9
97 

9170 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
6.5 

  23,001 BG0001493 23,0
01 

91M0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.16
7.16 

  18,499 BG0001493 18,4
99 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Тетевен 70д1, 
177з, 
60я, 64ч, 
70е2, 
176ц, 
177м, 
302т, 
60б1, 
64ю, 
70е1, 
70р1 

  137 BG0001493 137 91W0, 
9170 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Глогово 210з, 
210о, 
201е 

  99 BG0001493 99 91W0, 
9170 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.13
0.188; 
43325.13
0.189; 
43325.13
0.357 

  22,7 BG0001493 22,7 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балабанск
о 

02302.10
2.1; 
2303.108
.22 

  22,2 BG0001493 22,2 91M0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
6.10 

  41,999 BG0001493 41,9
99 

91M0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балканец 02558.55
.23 

  70 BG0001493 70 9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустрайствена 
програма 

Троян Орешак 53707.12
0.36 

  17,7 BG0001493 17,7 9110 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Балканец 02448.38
.17; 
02448.19
0.90; 
02448.16
9.40 

  11,999 BG0001493 11,9
99 

9110 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.13
3.8 

  22,184 BG0001493 22,1
84 

9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 239,3   136,2 BG0001493 136,
2 

9170, 
91W0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Тетевен 125м, 
125ц, 
80и, 99г, 
99д, 79я 

  231 BG0001493 231 91W0, 
9170, 
91M0, 
91G0*,  

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Тетевен 282ш, 
210ф, 
224б, 
282п, 
224в, 
282у, 
224з, 
121д, 
119д, 
176с 

  405 BG0001493 405 91W0, 
9170, 
91M0, 
91G0*,  

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.58
.13 

  56,045 BG0001493 56,0
45 

9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
6.13 

  6,899 BG0001493 6,89
9 

9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.24
1.27 

  64 BG0001493 64 9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балабанск
о 

02302.10
3.17 

  65,498 BG0001493 65,4
98 

91M0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
7.2; 
35290.11
3.97 

  11,894 BG0001493 11,8
94 

91M0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
4.29 

  1,1 BG0001493 1,1 91M0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Шипково 83212.34
.22, 
83212.48
.34, 
83212.80

  43,9 BG0001493 16 9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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.18, 
83212.85
.4 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
4.47; 
35290.81
9.33; 
35290.82
2.27 

  8,001 BG0001493 8,00
1 

91M0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Ломец 44241.26
7.11, 
44241.28
5.3.,  
44241.28
6.1 

  82,096 BG0001493 59,8
96 

91M0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
2.83 

  6,75 BG0001493 6,75 9150,  Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
6.73, 
05445.11
6.74, 
05445.11
6.38; 
05445.12
1.85 

  89,999 BG0001493 89,9
99 

91M0, 
9170 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Борима 05445.11
4.102 

  118,55 BG0001493 118,
55 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Бели Осъм 03486.59
.23, 
03486.69
.9 

  79,15 BG0001493 4,33
3 

9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Чифлик 81476.16
8.17 

  7,8 BG0001493 7,8 91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Борима 05445.11
6.61 

  47,403 BG0001493 47,4
03 

0 0 0 0 0  ПН 282-
ОС/2012 

  План-извлечение Априлци Видима отдел 
167-е 

  227,99
1 

BG0001493 227,
991 

9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 48"ю", 
49"p", 

  198 BG0001493 198 9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Орешак 53707.11
9.68; 
53707.11
9.69 

  18,591 BG0001493 18,5
91 

91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Чифлик 81476.16
8.2, 
81476.13
4.2 

  9,499 BG0001493 9,49
9 

9110 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
9.16 

  74,272 BG0001493 74,2
72 

9170 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустрайствена 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.21
3.110 

  18,499 BG0001493 18,4
99 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.46
.73 

  27 BG0001493 27 9130 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

80981.19
.10 

  28,1 BG0001493 28,1 9130 Прилепи и безгръбначни 0 0     

  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

80981.19
.11 

  31,003 BG0001493 31,0
03 

9130 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Ловеч Рибарица 21"ф", 
21"х", 
24"с"(час
т), 61"а", 
61"г", 
61"е", 
82"н"(ча
ст), 
93"а"(ча
ст), 
130"с", 
130"м", 
132"а"(ч
аст), 
134"а", 
135"з", 
140"а", 
211"а", 
211"б"(ч
аст), 
234"м"(ч
аст), 
234"о"(ч
аст), 
234"п" 

  816 BG0001493 816 9150, 
9110, 
91W0, 
9170 

Прилепи и безгръбначни   0 

  План-извлечение Ловеч Васильово 1141"б", 
1141"д", 
1145"к"(
част), 

  171 BG0001493 171 9150, 
9110, 
91W0, 
9170 

Прилепи и безгръбначни 
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1145"м"(
част). 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
2.15 

  9,999 BG0001493 9,99
9 

91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Шипково 83212.33
.2, 
83212.21
8.10 

  15,999 BG0001493 15,9
99 

9110 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.16
7.8 

  39,999 BG0001493 39,9
99 

  Прилепи и безгръбначни 0 0     

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.13
5.29 

  89,999 BG0001493 89,9
99 

91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Ловеч Лесидрен 85"с"   39 BG0001493 39 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопански 
планове  

Тетевен гр. 
Тетевен, 
Бабинци, 
Български 
Извор, 
Галата, 
Глогово, 
Гложене, 
Градежниц
а, Малка 
Желязна 

Имоти на 
територи
ята на гр. 
Тетевен, 
Бабинци, 
Българск
и Извор, 
Галата, 
Глогово, 
Гложене, 
Градежн
ица, 
Малка 
Желязна 

  492,95 BG0001493 
BG0001036 

428,
62 

91W0 
9110 
9150 
9170 
91G0 
91Z0 
91M0 
91E0 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопански 
планове  

Тетевен гр. Тетевен 
и селата 
Черни Вит, 
Дивчовото, 
Гложене и 
Голям 
Извор 

Имоти на 
територи
ята на гр. 
Тетевен, 
селата 
Черни 
Вит, 
Дивчово
то, 
Гложене 
и Голям 
Извор 

  343,72 BG0001493 278,
04 

91W0 
9110 
9150 
9170 
91M0 
91G0 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
8.25 

  2.354 BG0001493 2.35
4 

91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
8.26 

  7 BG0001493 7 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
8.26 

  43.6 BG0001493 43.6 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
9.14 

  11.996 BG0001493 11.9
96 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
5.36 

  10.000 BG0001493 10.0
00 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
1.1 

  6.005 BG0001493 6.00
5 

91М0 0 0 0 0 

  Горскостопански 
планове - за поземлени 
имоти в горски 
територии, собственост 
на Община Тетевен, 
попадащи съответно в 
подотдели, съгласно 
ГСП на ЮЗДП ТП ДГС 
“Тетевен”2012 г. и 
ЮЗДП ТП ДГС 
“Етрополе” – ГСУ 
“Черни Вит”, 2012 г. 

Тетевен гр. Тетевен 
и с. 
Бабинци, 
Български 
Извор, 
Галата, 
Глогово, 
Гложене, 
Градежниц
а и Малка 
Желязна 

    49295 BG0001493 4286
2 

91W0, 
9110,913
0,9150,9
170,91M
0,91*G0,
91E0,91Z
0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопански 
планове - за поземлени 
имоти в горски 
територии, собственост 
на Община Тетевен, 
попадащи съответно в 
подотдели, съгласно 
ГСП на ЮЗДП ТП ДГС 
“Тетевен”2012 г. и 
ЮЗДП ТП ДГС 
“Етрополе” – ГСУ 
“Черни Вит”, 2012 г. 

Тетевен гр. Тетевен 
и с. 
Бабинци, 
Български 
Извор, 
Галата, 
Глогово, 
Гложене, 
Градежниц
а и Малка 
Желязна 

    49295 BG0001493 2780
4 

91W0, 
9110,913
0,9150,9
170,91M
0,91*G0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.16
8.15 

  9,99 BG0001493 9,99 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.27
3.45, 
52218.24
5.22 

  16,614 BG0001493 16,6
14 

9130 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Терзийско 72309.25
2.6 
72309.24
9.57 

  26.01 BG0001493 26.0
1 

91W0 
91М0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
8.27 

  15 BG0001493 15 91M0 0 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
1.84, 
05445.12
1.104 

  29,848 BG0001493 29,8
48 

91М0 
9170 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 72343.27
.253 
72343.27
.254 
72343.27
.255 

  32,501 BG0001493 32,5
01 

91W0, 
9170 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
2.4 

  15 BG0001493 15 9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Български 
Извор 

189001, 
211010, 
211016, 
212002, 
213001, 
213002 

  362.24 BG0001493 
BG0001036 

362.
24 

91М0 
91G0 
9150 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Градежниц
а 

122025   40 BG0001493 
BG0001036 

40 91М0 
91G0 
9150 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Глогово 130007   60 BG0001493 
BG0001036 

60 91М0 
91G0 
9150 

0 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Галата 134004   13 BG0001493 
BG0001036 

13 91М0 
91G0 
9150 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.20
5.9 

  21.30 BG0001493 21.3
0 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Градежниц
а 

130055   20 BG0001493 20 9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопански план Тетевен Дивчовото 20996.51
.1  

  3999.7
33 

BG0001493 3999
.733 

91W0, 
9130 

  0 0  0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.24
1.27 

  64 BG0001493 64 9110 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

  Борима 05445.12
1.95 

  9,999 BG0001493 9,99
9 

9150 
91М0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение  Троян Чифлик, 
Бели Осъм, 
Балканец, 
Врабево, 
Патрешко, 
Орешак 

67 „ю”, 
67”з1”, 
67”ж1”, 
67 ”н1” , 
99„м” , 
108”а1”, 
108”б1”, 
110”в”, 

  1108.0
0 

BG0001493 
BG0000616 

  9110 
9130 
91W0 
91М0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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110„е”, 
110”ж”, 
125 „х”, 
126”л”, 
131”к”, 
259”д1”, 
299”к2”, 
299”о2”, 
299”т2”, 
299”ф2”, 
308”ц”, 
506”е” 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Малка 
Желязна 

267007, 
269001 

  70,401 BG0001493 70,4
01 

9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопански 
програми 

Троян Калейца 35290.80
2.27 

  4.10 BG0001493 4.10 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Глогово 128056   112.13
7 

BG0001493 112.
137 

9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
7.6 
35290.80
4.19 

  12 BG0001493 12 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
2.6 
05445.12
2.74 

  43.66 BG0001493 43.6
6 

91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение  Угърчин Лесидрен 43325.16
5.21 

  11.90 BG0001493 11.9
0 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Чифлик 81476.16
8.24 

  22.20 BG0001493 22.2
0 

9110 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопански 
програми 

Тетевен с. Черни 
Вит 

219045   33,749 BG0001493 33,7
49 

91W0 
9130 

Прилепи и безгръбначни     0 0 

  Тетевен с. Малка 
Желязна 

268006, 
270002 

  46499 BG0001493 4649
9 

91W0 
9130 

Прилепи и безгръбначни     0 0 

  Тетевен с. Глогово 122005   78000 BG0001493 7800
0 

91W0 
9130 

Прилепи и безгръбначни     0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
6.38 

  37.80 BG0001493 37.8
0 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
6.36 

  17.70 BG0001493 17.7
0 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение  Троян Ч. Осъм     4672 BG0001493   91W0, 
9130, 
9110 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
6.39 

  15.99 BG0001493 15.9
9 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.11
5.17 

  59.99 BG0001493 59.9
9 

9170 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балабанск
о 

02302.10
5.14 
02302.10
5.15 

  24.20 BG0001493 24.2
0 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
2.33  
35290.80
4.18 

  6.00 BG0001493 6.00 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Дивчовото 20996.50
.16 
20996.50
.17 
20996.50
.23 
20996.50
.35  
20996.50
.36 

  154.97 BG0001493 154.
97 

9110 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Орешак 53707.12
0.10 

  29.29 BG0001493 29.2
9 

91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение  Угърчин Лесидрен 43325.15
3.37 

  120 BG0001493 120 91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 075-
ОС/2013 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
7.34 

  14.90 BG0001493 14.9
0 

91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Троян 73198.33
3.59 
73198.33
2.7 

  94.36 BG0001493 94.3
6 

91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 72343.69
.99 

  6,001 BG0001493 6,00
1 

91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 095-
ОС/2013 

  План-извлечение  Тетевен Рибарица 166 „д”   137 BG0001493 137 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Орешак 53707.11
0.96, 
53707.11
0.139 

  19,5 BG0001493 19,5 91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.11
5.7 

  17,5 BG0001493 17,5 91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
6.9 

  7.00 BG0001493 7.00 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 144-
ОС/2013 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
7.35, 
05445.11
7.43 

  30 BG0001493 30 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
9.13 

  30 BG0001493 30 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 72343.67
.16 
72343.67
.164 

  44.08 BG0001493 44.0
8 

91W0 
9170 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.11
3.84 

  2.7 BG0001493 2.7 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечения Угърчин Лесидрен 43325.16
4.5 
43325.16
4.7 

  16 BG0001493 16 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.11
8.6 

  33.3 BG0001493 33.3 91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Лесоустройствена 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
3.16 

  95,479 BG0001493 95,4
79 

9110 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 172-
ОС/2013 

  План - извлечение Тетевен Рибарица 23 «и»   51.5 BG0001493 51.5 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.10
0.10 

  30.4 BG0001493 30.4 9110 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балабанск
о 

02302.10
2.13 

  18.3 BG0001493 18.3 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
1.126 

  17,583 BG0001493 17,5
83 

9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 186-
ОС/2013 

  План - извлечение Угърчин Лесидрен 43325.20
5.2, 
43325.20
5.3 

  25,001 BG0001493 25,0
01 

9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 188-
ОС/2013 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.23
0.24 

  2,998 BG0001493 2,99
8 

91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 190-
ОС/2013 

  План - извлечение Троян Борима 72 “а”, 74 
“в”, 83 
“а” 

  659 BG0001493 659 9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение Троян Голяма 
Желязна 

 46 “с”   21 BG0001493 21 9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение Троян Борима 24 “ж”   44 BG0001493 10 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Шипково 83212.33
.4 

  8,001 BG0001493 8,00
1 

9130 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.23
0.25 

  3 BG0001493 3 91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 193-
ОС/2013 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.93
.12 

  20 BG0001493 20 9170 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.22
6.398 

  9,331 BG0001493 9,33
1 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.23
0.23 

  2,998 BG0001493 2,99
8 

91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 200-
ОС/2013 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
2.41 

  3.9 BG0001493 3.9 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 203-
ОС/2013 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Велчево 10567.32
6.19, 
10567.33
7.35 

  11,408 BG0001493 11,4
08 

91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 208-
ОС/2013 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Велчево 10567.32
6.17  

  4 BG0001493 4 91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 209-
ОС/2013 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
9.4 

  50.2 BG0001493 50.2 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение Троян Ч. Осъм     973 BG0001493 38 9110, 
9130, 
91W0, 
6210 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение Априлци Априлци 122 
”ж2”, 
181 ”в1”, 
88 ”о” 

  232 BG0001493 21 9110, 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
3.41 

  30,47 BG0001493 30,4
7 

9150, 
9170 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
3.40 

  24.75 BG0001493 24.7
5 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.30
.22 

  26.99 BG0001493 26.9
9 

9110 
9130 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Терзийско 72309.24
8.14 

  19.3 BG0001493 19.3 91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение Угърчин Лесидрен 68”в”, 
69”в”, 78 
”л”, 
79”а” 

  94 BG0001493 94 0 0 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.76
.20 

  35,4 BG0001493 35,4 91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 72343.41
.157 

  18,155 BG0001493 18,1
55 

91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
6.32 
05445.12
0.5 

  20,301 BG0001493 20,3
01 

91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
4.111  

  22.4 BG0001493 22.4 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 



стр.  62 

  План - извлечение Троян Борима 59 “г”, 61 
“б”, 87 
“р”, 87 
“с”  

  72 BG0001493 72 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение Троян Голяма 
Желязна  

40 “ж”   58 BG0001493 58 9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.76
.20 

  35,4 BG0001493 35,4 91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 289-
ОС/2013 

  План - извлечение Угърчин Лесидрен 43325.16
4.22 

  22 BG0001493 22 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Васильово 10272.20
4.29 

  126,18
2 

BG0001493 126,
182 

9170 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Терзийско 72309.20
4.3 

  8.5 BG0001493 8.5 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 317-
ОС/2013 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 72343.69
.62, 
72343.70
.8, 
72343. 
53.269 

  31,003 BG0001493 31,0
03 

91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Велчево 10567.32
5.1 

  3.5 BG0001493 3.5 91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 327-
ОС/2013 

  План - извлечение Угърчин с.Славщиц
а, 
с.Лесидре
н, с.Микре 
и с.Голец 

    3414.6 BG0001493 
BG0000616 
BG0001036 

3414
.6 

9150,91
W0, 
9170, 
91M0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 337-
ОС/2013 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.26
4.53 

  50,013 BG0001493 50,0
13 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение Троян с. 
Терзийско  

44”у”, 
46”п” и 
46”т” 

  191 BG0001493 191 9110/913
0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение Троян с. Чифлик  67„н1”   15 BG0001493 15 9110/913
0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.18
5.4 

  80 BG0001493 80 9150 
9170 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.18
3.14 

  34,698 BG0001493 34,6
98 

9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
6.6 

  47.40 BG0001493 47.4
0 

91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
4.20 
05445.11
7.33 

  35.6 BG0001493 35.6 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.59
.17 

  27.5 BG0001493 27.5 9130 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.55
.16 

  102.04 BG0001493 102.
04 

9130 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение Угърчин Лесидрен 43325.15
4.32 

  3,99 BG0001493 3,99 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 391-
ОС/2013 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
4.15 

  19.40 BG0001493 19.4
0 

91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Общински план за 
развитие на Община 
Троян 2014 -2023 

Троян Троян община 
Троян 

    BG0001493 0 0 0 0 0 0 0 

  План - извлечение Угърчин Лесидрен 43325.16
3.31 
43325.16
3.56 

  18.50 BG0001493 18.5
0 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
1.10 

  8 BG0001493 8 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.22
6.399 

  9,3 BG0001493 9,3 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.22
6.400 

  9,3 BG0001493 9,3 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение Угърчин Лесидрен 43325.14
3.51 

  8 BG0001493 8 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
3.13 
05445.12
5.23 

гора 92 BG0001493 82 9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение Тетевен Рибарица 30 „и”,31 
„п”,139 
„б”,169 
„а”,217 
„в”,217 
„ж”,217 
„д” 

гора 233 BG0001493 233 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение Тетевен Тетевен 94 „ж” гора 50 BG0001493 50 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.55
.17 

гора 250.9 BG0001493 250.
9 

9130 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение Троян   86 „м”; 
95 ”в”; 
138 „ц”; 
139 ”д2”; 
139 „е1”; 
251 „в1”; 
255 „г”; 

гора 667 BG0001493 667 9110/913
0 
91W0 

Прилепи и безгръбначни       ПН 49-
ОС/2014 
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255 „ю”; 
298 „щ” 

  План - извлечение Троян Черни 
Осъм 

  гора 2334 BG0001493   9130, 
91W0 

Прилепи и безгръбначни       ПН53-
ОС/2014 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 222.23 гора 95 BG0001493 95 9110/913
0 

Прилепи и безгръбначни       ПН56-
ОС/2014 

  Горскостопански 
програми 

Тетевен Тетевен 72343.53
.236 

гора 12 BG0001493 12 91G0* Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопански 
програми 

Тетевен Тетевен 72343.25
.117 

гора 9 BG0001493 9 9110 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопански 
програми 

Тетевен Бабинци 105005 гора 15 BG0001493 15 91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
1.52 

гора 22.1 BG0001493 22.1 91M0; 
9150 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.25
.13 

гора 91.1 BG0001493 91.1 9130 
9170 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
6.3 
05445.12
1.53 

гора 23.7 BG0001493 23.7 91М0 
9150 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Глогово 123002 гора 38.270 BG0001493 38.2
70 

9130 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Васильово 10272.21
2.15 

гора 65 BG0001493 65 9110/913
0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  ГСПлан Троян Ч. 
Осъм,Оре
шак 

  гора 15058 BG0001493 1494
9 

9130, 
9170, 
91W0 

Прилепи и безгръбначни         

  План - извлечение Тетевен Рибарица 20 „к”, 
129 
„в”,129„г
”,129„х”,
129„ч”,2
27„л1”,1
35„в”,13
7„п”,238
„а”,129„
н”,238„н
”,238„д”,
237„е”,1
68„ю”,23
8„о”,237

гора 946 BG0001493 946 9130, 
9170, 
91W0 

Прилепи и безгръбначни         
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„ж”,237 
„л” 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.10
3.34 

гора 46.6 BG0001493 46.6 9130 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение Угърчин Лесидрен 79 “з”, 79 
“в”, 73 
“а” 

гора 357 BG0001493 357 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопански 
програми 

Троян Черни 
Осъм 

80981.10
3.30 
80981.10
3.31 

гора 76 BG0001493 76 9130 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение Троян Борима 61 „а”, 64 
“м”, 93 
“р”, 93 
“с”, 94 
“а”, 96 
“р”, 96 
“с”, 96 
“т”, 98 
“х”, 99 
“з1”, 99 
“к1”, 111 
“к”, 111 
“о” и 111 
“в1”,  

гора 755 BG0001493 755 91М0 
9110/913
0 
9150 
9170 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.18
1.5 

гора 28.6 BG0001493 28.6 9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
8.10 
05445.12
8.11 

гора 16.1 BG0001493 16.1 91М0 
9150 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение Угърчин Кирчево 22”н”, 23 
”а”, 23 
”б”, 23 
”в”, 23 
”г”, 23 
”д”, 23 
”о”, 23 
”п”, 
23”н”, 24 
”н” 

гора 447 BG0001493 447 91W0, 
9170 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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 Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
4.18 
05445.11
4.19 

гора 10.8 BG0001493 10.8 91M0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

 План - извлечение Троян Терзийско 72309.21
6.11 

гора 5.8 BG0001493 5.8 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

 План - извлечение Троян Чифлик, 
Балабанск
о, Горно 
Трапе, 
Дълбок 
дол, 
Ломец, 
Добродан,
Патрешко, 
Орешак, 
Врабево, 
Троян 

66 „п”; 
69 ”м1”; 
74 „б”; 
74 ”в”; 99 
„в”; 145 
„д1”; 147 
„м1”; 
178 „в”; 
178 „д”; 
195 „д”; 
195 „л”; 
196 „у”; 
198 „г”; 
198 „е”; 
213 „н”; 
214 „с”; 
298 „а3”; 
300 „у1”; 
300 
„ш1”; 
300 „б2”; 
300 „в2”; 
305 „н”; 
420 „д”; 
420 „ж”; 
420 „и”; 
451 „ф1”; 
451 „ц1”; 
451 
„щ1”; 
506 „и”; 
506 „л”; 
509 „б” и 
509 „д” 

гора 2013 BG0001493
, 
BG0000616 

928 9110/913
0, 91M0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

 План - извлечение Угърчин Лесидрен 43325.16
7.48 

гора 18.9 BG0001493 18.9 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

 План - извлечение Угърчин Лесидрен 43325.16
7.47 

гора 23.1 BG0001493 23.1 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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 План - извлечение Троян Борима 05445.11
6.17 

гора 8.9 BG0001493 8.9 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

 План - извлечение Троян Борима 05445.11
2.44 

гора 186,17
1 

BG0001493 186,
171 

9170 
,91М0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 121-
ОС/2014 

  План - извлечение Тетевен Тетевен 82„в1”  гора 63 BG0001493 63 91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 135-
ОС/2014 
г. 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
3.22 

гора 17.999 BG0001493 17.9
99 

9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение Тетевен Рибарица 82 „з”, 82 
„к”, 82 
„л”, 129 
„п”, 129 
„с” 

гора 135 BG0001493 135 91W0, 
9110/913
0  

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение Троян Голяма 
желязна 

15703.17
5.36 

гора 10 BG0001493 10 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение Троян с. Черни 
Осъм 

43 ”ж”, 
44 ”и”  

гора 44 BG0001493 44 91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
2.46 

гора 40 BG0001493 40 9150 
91М0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.18
9.23 
15703.18
9.24 

гора 49.6 BG0001493 49.6 9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечения Тетевен   44 „ф”, 
46 „е”, 48 
„н”, 172 
„и”, 72 
„ш”, 73 
„н”,176 
„н”,180 
„у”,1002 
„у”,1036 
„ж”,1043
„а” 

гора 674 BG0001493 655 0 Прилепи и безгръбначни         

  План - извлечение Троян Черни 
Осъм 

49 ”г” и 
49 ”д” 

гора 85 BG0001493 85 91W0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение Угърчин с. 
Лесидрен 

43325.16
3.91 

гора 19.002 BG0001493 19.0
02 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План - извлечение     223”о”, 
223”т1”, 
223”с1”, 
117”в”, 
117”б”, 

гора 271 BG0001493 188 91W0, 
9170 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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66”м”, 
66”в”, 
65”и”, 
65”г”, 
65”в”, 
64”з1”, 
295”г1” 

  План - извлечение Троян   1 „у”, 1 
„з”, 51 
„а”, 49 
„в”, 1050 
„п”, 1050 
„я” 

гора 303 BG0001493 255 911/9130
, 91W0 

Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.16
3.48 

гора 7.7 BG0001493 7.7 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Бели Осъм 03486.69
.17 

гора 50.004 BG0001493 50.0
04 

0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян   55 „р1”, 
103 „з”; 
103 „и”; 
106 „з”; 
111 „р”; 
119 „г”; 
119 „ш”; 
119 „п1”; 
119 „я1”; 
128 „к”; 
128 4л”; 
128 „з”; 
131 „б”; 
131 „в”; 
132 „р”; 
137 
„е1”;207 
„ж”;259 
„г”; 259 
„л1”; 261 
„к”; 271 
„а”, 307 
„с”; 307 
„т”; 307 
„х”;  509 
„н”; 509 
„о”; 509 
„с”, 298 

гора 2192 BG0001493
, 
BG0000616
, 
BG0000618 

2090 9110/913
0, 91W0, 
9170, 
91M0 

Прилепи и безгръбначни 0   0 0 
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„а3”; 301 
„и1”;301 
„м1”; 
302 „у1”; 
302 „ф1”; 
302 
„ш1”; 
302 „ц1”; 
302 „в2”, 
284 
„а”;285 
„а”;285 
„с” 

  План-извлечение Априлци   77 „п1”, 
180”у”, 
181”т” 
,195”ф” , 
94”д” , 
208”б1”, 
208”з1”, 
208”л1” , 
223”а3” ,  

гора 265 BG0001493
, 
BG0000618 

223 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
8.14 

гора 21.5 BG0001493 21.5 91М0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Градежниц
а 

126029 гора 265.64
3 

BG0001493 219 9150 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Рибарица 213„и”, 
213„к”, 
211„г” 

гора 55 BG0001493 55 0 Прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопански план Община 
Угърчин 

  7 а1; 11 
в, е, т; 13 
е, ж, г2, 
ф2; 22 9; 
23 ж÷к, 
м, 6, 7; 
24 и, х, ц, 
ч, щ, ю, я, 
а1, в1, г1; 
25 и÷о, р, 
у÷ч, 
щ÷е1, 
2÷5: 26 
л÷ц, ш, 2, 
3; 27 м, 
н, о, р÷ч, 

гора 2228 BG0001493 2228 91G0*, 
9130, 
9170, 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0     
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7, 8; 28 а, 
в, л, о, ф; 
30 з, и, к, 
л, н, о, ф; 
149 ц, ш, 
щ, б1 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Малка 
Желязна 

257001 гора 4.844 BG0001493 4.84
4 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Малка 
Желязна 

275008 гора 13.801 BG0001493 13.8
01 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Малка 
Желязна 

275009 гора 17.119 BG0001493 17.1
19 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение  Угърчин     гора 2562  
BG0001493
,   
BG0000616 

  91W0, 
91M0, 
9170, 
9150, 
91G0* 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение  Троян     гора 3217  
BG0001493
,  
BG0000616 

  9110 
/9130 , 
91M0  

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечения Угърчин Лесидрен 43325.16
2.2 
43325.16
2.3 
43325.16
7.6 

гора 26.7 BG0001493 13.7 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.23
0.382 

гора 35.8 BG0001493 35.8 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Орешак 53707.11
7.30 

гора 5.8 BG0001493 5.8 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Велчево 10567.34
3.11 

гора 13.9 BG0001493 13.9 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 72343.69
.87 

гора 96 BG0001493 96 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение  Угърчин Лесидрен 43325.14
3.50 

гора 12 BG0001493 12 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.14
6.37 

гора 22.699 BG0001493 22.6
99 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение  Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
5.29 

гора 6.7 BG0001493 6.7 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.11
5.9 

гора 23.3 BG0001493 23.3 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение  Угърчин Лесидрен 43325.13
5.26 

гора 8.5 BG0001493 8.5 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Бабинци 102013 гора 51 BG0001493 51 9170 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.26
4.49 

гора 25 BG0001493 25 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение  Троян Балабанск
о 

02302.10
3.17 

гора 63.451 BG0001493 63.4
51 

91M0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян  Старо село 
Борима 

6 "в"; 23 
"г"; 52 
"в1"; 53 
'у", ''х"; 
54 "к", 
"л", "р"; 
78 "а", 
"г", 
"е";79 
"а", "г"; 
85 "г", 
"д", "л", 
"м", "н", 
"о", "х" 

гора 1699.5 BG0001493 
BG0000616 

1699
.5 

91M0, 
9110, 
9130, 91 
W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен с. 
Рибарица 

62579.23
9.3 

гора 10 BG0001493 10 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.14
9.51 

гора 12.550 BG0001493 12.5
50 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Рибарица 62579.22
6.408 

гора 14 BG0001493 14 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Рибарица 62579.22
6.409 

гора 14 BG0001493 14 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
4.53 

гора 18 BG0001493 18 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.57
.17 

гора 80.137 BG0001493 80.1
37 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Ч. Осъм 42 ”г”  гора 71 BG0001493 71 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.22
5.7 

гора 30 BG0001493 30 9170 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Старо село 70500.11
4.18 

гора 7.4 BG0001493 7.4 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян     гора 1526 BG0001493 
BG0000616 

  9110/913
0 , 91W0, 
91M0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
2.2 
05445.12
2.3 

гора 26.989 BG0001493 26.9
89 

9150 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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05445.13
2.4 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.21
0.5 

гора 52.3 BG0001493 52.3 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Рибарица 74„е”, 74 
„г”, 
1170„а”, 
1170„в”, 
1170„р”  
и 
1170„с” 

гора 310 BG0001493 310 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.10
6.14 
05445.10
6.15 

гора 1.5 BG0001493 3.5 91М0 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

05445.12
2.56 

гора 2 BG0001493 3.5 91М0 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
4.6 
05445.11
6.24 

гора 17 BG0001493 17 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Васильово 10272.20
8.4 

гора 35.006 BG0001493 35.0
06 

9170 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.81
.47 
05445.12
2.88 
05445.12
8.37 

гора 21.247 BG0001493 21.2
47 

91М0 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
8.5, 
05445.13
1.19 

гора 31.002 BG0001493 31.0
02 

  прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
8.56, 
05445.12
8.57 и 
05445.12
8.58 

гора 40.993 BG0001493 40.9
93 

9170, 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 72343.53
.252 

гора 20 BG0001493 32 91М0 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 72343.53
.256 

гора 12 BG0001493 32 0 0 



стр.  73 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Шипково 83212.34
.23 
83212.48
.31 

  16.8 BG0001493 16.8 9110/913
0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Глогово 115009 гора 40 BG0001493 40 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.26
4.54 

гора 25 BG0001493 25 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.95
1.22 

гора 9 BG0001493 9 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
4.49 

гора 4.4 BG0001493 4.4 91M0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.98
5.52 

гора 15 BG0001493 15 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
4.15 

гора 19.4 BG0001493 19.4 91M0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.22
9.1  
80902.23
2.4 

гора 20.5 BG0001493 20.5 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 72343.64
.64 

гора 15.999 BG0001493 15.9
99 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.13
1.12 
05445.13
1.44 

гора 35 BG0001493 35 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.98
.4 
80981.98
.5 

гора 90 BG0001493 90 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

  гора 235.3 BG0001493 235.
3 

9110, 
9130, 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.92
.16 

гора 72 BG0001493 72 9110/913
0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.92
.19 

гора 20 BG0001493 20 9110/913
0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.28
.38 

гора 35 BG0001493 35 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Терзийско 72309.24
9.41 
72309.24
9.77 

  28.1 BG0001493 28.1 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Шипково 83212.34
.14 

гора 6.3 BG0001493 6.3 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.10
.34 

гора 9.997 BG0001493 9.99
7 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 72343.65
.25 

гора 38.5 BG0001493 38.5 91W0 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0     
0                

 
0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.26
4.58 

гора 10.592 BG0001493 10.5
92 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.12
0.2 

гора 4.249  
BG0001493 

4.24
9 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Чифлик 81476.10
3.14 

гора 7.998 BG0001493 7.99
8 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.22
6.402 

Гора 13.994 BG0001493 13.9
94 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.11
6.11 

гора 34.6 BG0001493 94.4 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.18
.30 
80981.93
.28 

  59.8 BG0001493 94.4 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.11
6.12 

гора 34.6 BG0001493 94.4 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.93
.26 
80981.22
4.50 

  59.8 BG0001493   91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.11
6.10 

гора 69.2 BG0001493 188.
7 

91W0 
9130 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.18
.31 
80981.93
.29 

  119.5 BG0001493 188.
7 

91W0 
9130 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.18
.61 

гора 30 BG0001493 30 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.18
.60 

гора 30 BG0001493 30 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Малка 
Желязна 

265014, 
271005, 
273010, 
275012, 
274008 

гора 70.13 BG0001493 70.1
3 

91W0 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План извлечение Априлци   150“ф“, 
150“х“, 
150“ц“, 
150“ч“, 
151“з“, 

гора 376 BG0001493 376 9110/913
0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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151“и“, 
152“в“, 
152“г“, 
152“е“, 
152“и“, 
152“к“, 
151“л“, 
152“л“, 
152“о“, 
155“а“, 
156“а“, 
156“б“, 
169“а“, 
169“б“, 
169“в“, 
169“и“ 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.22
9.6 

гора 14 BG0001493 14 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.16
5.32 

гора 20 BG0001493 20 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.20
9.13 

гора 11 BG0001493 11 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Рибарица 62579.22
6.403 

гора 14 BG0001493 14 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.84
.7 
80981.84
.32 

гора 39.4 BG0001493 39.4 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян   6 „м“, 23 
„л“, 24 
„в“; 24 
„г“; 60 
„д2“, 65 
„щ“, 67 
„а“, 67 
„б“, 68 
„а“, 68 
„б“, 68 
„в“, 68 
„ч“, 69 
„а“, 69 
„т“, 69 
„ж1“, 69 
„к1“, 70 
„а“, 75 
„б“, 75 

гора 29920 BG0001493 2992
0 

9110/913
0, 91W0 

прилепи и безгръбначни 0   0 0 
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4з“, 75 
„и“, 97 
„а“, 97 
„б“, 97 
„в“, 98 
„д“, 98 
„е“, 98 
„к“, 101 
„г1“, 101 
„м1“, 116 
„ч1“, 116 
„щ1“, 
116 
„ю1“, 
116 „а2“, 
116 „п2“, 
116 „с2“, 
116 „у2“, 
138 „х“, 
138 „б1“, 
138 „л2“, 
142 „ч“, 
157 „г“, 
158 „н“, 
158 „о“, 
161 „а“, 
161 „г“, 
161 „в1“, 
161 „с1“, 
173 „а“, 
178 „о“, 
178 „у“, 
179 „з“, 
179 „к“, 
179 „н“, 
179 „р“, 
231 „т“, 
231 „ш“, 
251 „ф“, 
251 „я“, 
272 „г1“, 
274 „х“, 
208 „д“, 
287 „д“, 
289 „н“, 
289 „о“, 
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303 „г1“, 
303 „е1“, 
532 „з1“, 
536 „р“  

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Велчево 10567.32
6.43 

гора 3.9 BG0001493 3.9 91WО прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Рибарица 
и 
Васильово 

21 „о”, 
213 „л”, 
1160 „в” 

гора 215 BG0001493 215 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

 Тетевен Васильово 10272.20
5.1 

гора 51.290 BG0001493 51.2
90 

91WО прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение  Тетевен       443 BG0001493 443 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Старо село 70500.12
1.1 

  93.9 BG0001493 93.9 9150 
91М0 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма и План-
извлечение 

Тетевен Глогово 133005 
109025 

  20.920 BG0001493 20.9
20 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Рибарица 
и 
Васильово 

  гора 695 BG0001493 695 9130, 
91W0, 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.22
2.22 

гора 34.990 BG0001493 34.9
90 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балканец 02448.7.
239 
02448.46
.9 
02448.46
.20 
02448.46
.21 

гора 31.89 BG0001493 31.8
9 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Чифлик 81476.26
.29 

гора 4.000 BG0001493 4.00
0 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 104-
ОС/2016 

  План-извлечение Троян     гора 1249 BG0001493 1249 91W0, 
9170, 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.16
4.57 

гора 20.9 BG0001493 20.9 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.20
6.19 

гора 6 BG0001493 6 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.22
5.27 и 

гора 15.299 BG0001493 15.2
99 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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62579.22
5.29 

  План-извлечение Троян Балабанск
о 

02302.10
1.1 , 
02302.10
8.14 

гора 29 BG0001493 29 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Старо село 
Голяма 
Желязна 

70500.74
.79, 
70500.11
5.22, 
15703.16
1.46, 
15703.17
3.19, 
15703.17
7.56, 
15703.18
1.1, 
15703.19
3.1 

гора 165 BG0000616 
BG0001493 

136 9150 
91М0 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.93
.28 

гора 42.5 BG0001493 26 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.23
.4 

гора 31.2 BG0001493 31.2 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

80981.93
.26 

гора 33 BG0001493 33 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Ловеч, 
Угърчин 

Българене, 
Катунец, 
Лесидрен, 
Сопот 

07260.14
5.18, 
36662.29
6.47, 
43325.13
8.1, 
68076.28
1.5 

гора 107  
BG0000616
,  
BG0000240
,  
BG0001493 

107 91М0, 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.23
5.18 

гора 15 BG0001493 15 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Априлци     гора 2092 BG0001493 2092 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.22
8.9 
80902.22
8.11 
80902.23
2.17 
80902.15
.128 

гора 16 BG0001493 16 91М0 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.16
2.29 
15703.17
0.19 
15703.18
4.5 
15703.18
4.24 

гора 24 BG0000616 
BG0001493 

24 9150 
91М0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.94
6.62 

гора 24 BG0001493 24 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Орешак 53707.12
0.49 

гора 5.4 BG0001493 5.4 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин, 
Луковит 

    гора 1875 BG0001493
, 
BG0000101
4 

1875 9110, 
9130, 
91W0, 
6210, 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
2.47 

гора 34 BG0001493 34 9150 
91М0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
4.49 

гора 7.5 BG0001493 7.5 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.12
0.66 
43325.13
0.25 
43325.13
0.30 

гора 24 BG0001493 24 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
9.3 

гора 2.5 BG0001493 2.5 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
2.31 

гора 10 BG0001493 10 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
4.132 
05445.11
4.133 

гора 22.5 BG0001493 22.5 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
4.131 
05445.11
4.134 

гора 22.5 BG0001493 22.5 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.84
.22 
80981.84
.23 
80981.84
.24 

гора 13.5 BG0001493 13.5 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.22
0.9 

гора 23.325 BG0001493 23.3
25 

91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.24
5.16 

гора 25.010 BG0001493 25.0
10 

9110/913
0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Глогово 128058, 
118019, 
128040, 
135008, 
116033 

гора 89 BG0001493 89 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
6.67, 
05445.11
6.68, 
05445.11
6.69, 
05445.11
6.70, 
05445.11
6.71, 
05445.11
6.72 

гора 80 BG0001493 80 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян   5”г"; 
61"б”; 
63“и“; 
64"л"; 
104 "в” 

гора 321 BG0000616
, 
BG0001493 

321 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.75
.19 
80981.75
.25 

гора 24.3 BG0001493 24.3 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Терзийско 72309.24
9.94 

гора 9.3 BG0001493 9.3 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.14
.154 

гора 15 BG0001493 15 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Терзийско 72309.24
9.38 

гора 44.991 BG0001493 44.9
91 

91М0 прилепи и безгръбначни 0 0   0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балабанск
о 
Терзийско 

02302.10
8.17 
72309.21
1.10 

гора 18.397 BG0001493 6 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
8.46 

гора 44.992 BG0001493 44.9
92 

9150 и 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин     гора 180 BG0001493 180.
1 

91W0, 
91M0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.13
0.24 

гора 14.997 BG0001493 14.9
97 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Шипково 83212.12
2.26 

  7 BG0001493 7 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.11
6.3 

гора 138 BG0001493 138 9130 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.23
7.11 

гора 136.96
3 

BG0001493 136.
963 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.14
8.16 и 
43325.14
8.20 

гора 7.998 BG0001493 7.99
8 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Велчево 10567.90
.10 
10567.94
.16 
10567.33
4.8 
10567.33
7.6 
10567.34
0.2 

гора 8.6 BG0001493 1 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
4.49 

гора 7.5 BG0001493 7.5 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен     гора 2842 BG0001493 2842 9110 
/9130 , 
9150, 
9170 , 
91W0  

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.24
5.23 

гора 6.655 BG0001493 6.65
5 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.94
6.28 

гора 23.957 BG0001493 23.9
57 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
2.53 

гора 33 BG0001493 33 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен     гора 207 BG0001493 207 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.24
4.11 и 
80902.24
5.4 

гора 5.999 BG0001493 5.99
9 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян     гора 7154.5 BG0001493
BG0000618
BG0000616 

7154
.5 

91W0, 
91M0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  План-извлечение Троян     гора 4092 BG0001493
BG0000616 

4092 9150, 
9170,91
M0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Ч. Осъм 41-ж, 41-
к, 41-н, 
41-о 

гора 2.22 BG0001493 2.22 91W0, 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.59
.21 

гора 40.990 BG0001493 40.9
90 

9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План извлечения Тетевен гр. Тетевен 
и с. 
Дивчовото 

подотде
ли 93 "е", 
94 "а", 
1031 "а", 
1014 "д", 
1014 "к" 

гора 73.9 BG0001493 35.3 91W0, 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.14
6.46 
43325.16
4.68 

гора 26.2 BG0001493 26.2 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Дивчовото 20996.34
.21 и 
20996.34
.10 

гора 11.998 BG0001493 11.9
98 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Терзийско 72309.24
9.39 

гора 18.595 BG0001493 18.5
95 

91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Терзийско 72309.24
9.40 

гора 17.998 BG0001493 17.9
98 

91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План извлечение Тетевен Рибарица   гора 4470 BG0001493 4470 0 прилепи и безгръбначни 0 0     

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима,Те
рзийско 

72309.17
.17, 
05445.13
6.3 

гора 145 BG0001493 145 9150, 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План извлечение Троян Черни 
Осъм 

  гора 68.7 BG0001493 68.7 9130, 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
4.111 

гора 1.9 BG0001493 1.9 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балканец 02448.40
.124 
02448.20
8.38 

гора 12 BG0001493 12 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.22
4.64 
62579.22
4.65 
62579.22
6.19 

гора 40 BG0001493 40 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  План-извлечение Тетевен Рибарица 62579.17
4.541 

гора 15 BG0001493 15 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Подробен устройствен 
план (ПУП) на ПИ № 
72343.55.203, гр. 
Тетевен 

Тетевен Тетевен 72343.55
.203 

лива
да 

7.356  BG0001493 7.35
6  

0 Шипобедрена костенурка и Шипоопашата 
костенурка, Голям гребенест тритон и Остроух 
нощник. 

0 0 0 0 

  План-извлечение Априлци Априлци 52218.25
5.11 

гора 22.092 BG0001493 22.0
92 

0 0 0 0 0 ПН 363-
ОС/2016 

  Стратегия за местно 
развитие на МИГ - 
Троян, Априлци, 
Угърчин 

Троян, 
Априлци
, Угърчин 

      165180
0.0 

BG0001493 
BG0000494 
BG0000618 
BG0000616 
BG0000240 
BG0001036 
BG0000266 
BG0000266 

0 0 0 0 0 0 0 

  Стратегия за водено от 
общностите местно 
развитие на МИГ - 
Тетевен 

Тетевен       697000
.0 

BG0001493 
BG0001036 
BG0000269 
BG0000494 

0 0 0 0 0 0 0 

  Програма за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците 2015 - 2020 

Троян       888800
.0 

BG0001493 
BG0000618 
BG0000616  

0 0 0 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма и План-
извлечение 

Троян Борима 
Голяма 
Желязна 

05445.12
5.41 
15703.16
2.16 

гора 50.989 BG0001493 
и 
BG0000616 

50.9
89 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Априлци     гора 240 BG0001493
BG0000618 

240 91W0, 
9110/913
0  

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.22
1.5, 
62579.21
4.3, 
62579.22
2.12, 
62579.21
3.35, 
62579.20
9.8 

гора 36.247 BG0001493 36.2
47 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.10
2.35 

гора 6.666 BG0001493 6.66
6 

9110/913
0  

прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 12-
ОС/2017 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.16
4.27 

гора 28 BG0001493 28 91W0 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.10
2.36 

гора 6.7 BG0001493 6.7 9110/913
0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 18-
ОС/2017 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.16
8.95 

гора 12.5 BG0001493 12.5 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 ПН 23-
ОС/2017 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Гложене 438023 гора 109.00
1  

BG0001493 109.
001  

91M0, 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 72343.69
.58, 
72343.69
.60 и 
72343.69
.61 

гора 21.993 BG0001493 21.9
93 

9150 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 72343.23
.140 

гора 10.599 BG0001493 10.5
99 

 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.93
.29 

гора 85 BG0001493 85   0 0 0 0 ПН 39-
ОС/2017 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.20
6.20 

гора 6.5 BG0001493 6.5  91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечения Тетевен     гора 1739 BG0001493 1739 9130, 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балканец 02448.46
.23 

гора 9.998 BG0001493 9.99
8 

 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян гр. Троян, 
с. 
Добродан, 
с. Калейца, 
с. Дълбок 
дол, с. 
Терзийско, 
с. Белиш, с. 
Борима 

73198.31
2.6, 
73198.31
5.148, 
21590.24
2.7, 
21590.24
4.14, 
21590.24
4.15, 
35290.81
4.15, 
35290.81
5.100, 
35290.82
2.6, 
35290.82
4.20, 
35290.82
6.74, 
35290.84
2.46, 
24476.72

гора 87.8 BG0001493 87.8 9150 
91М0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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1.162, 
72309.35
3.12, 
03558.10
5.37, 
05445.12
1.11 

  План-извлечение и 
Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.21
7.578, 
62579.21
7.574, 
62579.21
9.114, 
62579.21
9.110, 
62579.22
1.472 

гора 25 BG0001493 25 9130 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение и 
Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.21
7.579, 
62579.21
7.572, 
62579.21
9.113, 
62579.21
9.106, 
62579.22
1.471 

гора 25 BG0001493 25 9130 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение и 
Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.21
7.580, 
62579.21
7.573, 
62579.21
9.115, 
62579.21
9.108, 
62579.22
1.468 

гора 25 BG0001493 25 9130 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.23
8.28 

гора 25 BG0001493 25  91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 72343.67
.4 

гора 44 BG0001493 44 91W0 
9170 
91G0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Белиш 
Борима 

03558.23
2.32, 
05445.11
4.103, 

гора 23 BG0001493 23 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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05445.11
4.104 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.18
.40, 
80981.18
.43, 
80981.11
9.6 

гора 150 BG0001493 150 9130 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян     гора 1411 BG0001493 1411 9130, 
9150, 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.59
.23 

гора 10 BG0001493 10 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян     гора 1975 BG0000616
, 
BG0001493 

1975 91M0, 
9150, 
9170, 
9110/913
0, 91Z0, 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение 
Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна  
Борима 
Старо село 

05445.12
3.2, 
05445.12
3.32, 
05445.12
6.14, 
15703.17
3.11,157
03.178.1, 
70500.11
5.16, 
70500.11
6.40 

гора 94.5 BG0001493 94.5 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

29-г гора 1.1 BG0001493 1.1 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Велчево 
Априлци 

10567.31
5.1, 
10567.32
5.7, 
10567.33
8.9, 
10567.34
0.3, 
52218.3.
7, 

гора 8.4 BG0001493 8.4 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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52218.3.
26 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
3.34 

гора 18.5 BG0001493 18.5 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.21
4.13, 
80902.21
9.11, 
80902.21
4.38, 
80902.21
3.41 

гора 38 BG0001493 38 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Велчево 
Априлци 

10567.31
5.2, 
10567.32
0.25, 
10567.32
5.6, 
52218.98
.7 

гора 24 BG0001493 24 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Велчево 
Априлци 

10567.32
0.24, 
10567.32
5.5, 
10567.32
6.3, 
10567.34
0.4, 
52218.3.
27 

гора 10.1 BG0001493 10.1 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

 Троян Калейца 35290.11
3.93, 
35290.80
3.3 и 
35290.83
6.10 

гора 6.502 BG0001493 6.50
2 

91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Глогово 114010 гора 70 BG0001493 70 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балканец 02448.57
.13 

гора 40 BG0001493 40 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
4.86 

гора 16 BG0001493 16 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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05445.11
5.2 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
9.17 
05445.11
9.18 
05445.11
9.19 

гора 51 BG0001493 51 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Велчево 10567.5.
19 
10567.32
0.23 
10567.32
7.15 
10567.34
3.2 
10567.34
3.13 

гора 19 BG0001493 19 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение 
Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.16
4.140 

гора 14.5 BG0001493 14.5 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Подробен устройствен 
план (ПУП) на ПИ № 
20996.7.89, с. 
Дивчовото, община 
Тетевен, област Ловеч 

Тетевен Дивчовото 20996.7.
89 

“за 
стоп
анск
и 
двор 

0.804 BG0001493  0.80
4 

  0 0 0 0 0 

  Проект за изменение 
на Подробен 
устройствен план – 
план за регулация и 
застрояване (ПУП – 
ПРЗ) на ПИ № 
72343.500.351, гр. 
Тетевен 

Тетевен Тетевен 72343.50
0.351 

“за 
топл
оене
ргий
но 
прои
звод
ство 

5.991 BG0001493  5.99
1 

0 0 0 0     

  План-извлечение Троян     гора 4145.6 BG0001493 4145
.6 

9110, 
9130 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.20
5.2 и 
43325.20
5.3 

гора 24.996 BG0001493 24.9
96 

91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма  

Троян Терзийско 72309.25
2.6 

гора 14.697 BG0001493 14.6
97 

9150, 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма  

Тетевен Дивчовото 20996.26
.36 

гора 2.999 BG0001493 2.99
9 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма  

Тетевен Черни Вит 80902.23
7.8, 
80902.23
7.26, 
80902.23
8.8, 
80902.23
8.7 и 
80902.23
7.159 

гора 40.689 BG0001493 40.6
89 

91W0, 
91M0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение 
Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.14
3.65 

гора 22 BG0001493 22 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма  

Априлци Априлци 52218.94
0.32 

гора 7.022 BG0001493 7.02
2 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма  

Троян Черни 
Осъм 

80981.59
.16 и 
80981.11
6.15 

гора 50.387 BG0001493 50.3
87 

9130, 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма  

Троян Врабево, 
Дебнево, 
Калейца 

12108.30
9.15, 
12108.30
9.4, 
12108.32
8.3, 
12108.31
9.7, 
12108.30
5.16, 
12108.30
5.12, 
12108.30
1.21, 
12108.33
4.31, 
12108.31
7.55, 
12108.31
1.38, 
12108.30
8.25, 
12108.32
3.7, 
12108.33
4.30, 

гора 67.219 BG0000616
, 
BG0001493
, 
BG0000618 

67.2
19 

91M0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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12108.31
1.44, 
20300.32
5.6, 
20300.31
6.17, 
20300.33
2.3, 
290.804.
3 

  План-извлечение  Тетевен Черни Вит 80902.20
4.4 

гора 16.498 BG0001493 16.4
98 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.18
3.33 и 
15703.18
3.34 

гора 52.591 BG0001493 52.5
91 

91M0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.16
4.15 

гора 5 BG0001493 5 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.99
.4, 
05445.10
5.18, 
05445.11
4.85 

гора 17 BG0000616 
BG0001493 

12.9
98 

91M0 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.21
3.2 

гора 10.998 BG0001493 10.9
98 

9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
8.28 
05445.12
9.2 
05445.12
9.12 
05445.13
1.11 

гора 43 BG0001493 43 91М0 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Рибарица   гора 446 BG0001493 446 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение       гора 506 BG0001493
, 
BG0000240 

506 91W0, 
9130, 
9170, 
91M0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Априлци     гора 3368 BG0001493 3368 91W0, 
9130, 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Априлци Априлци   гора 396 BG0001493 396 91W0, 
9130 

0 0 0 0 0 
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  План-извлечение Троян     гора 1092 BG0001493
, 
BG0000616 

1092 9110/913
0, 91M0, 
9170, 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.97
8.68 

гора 5.3 BG0001493 5.3 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.97
8.69 
52218.89
3.10 

гора 7 BG0001493 7 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.97
8.67 

гора 4 BG0001493 4 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балканец 02448.49
.19, 
02448.60
.52, 
02448.60
.60, 
02448.11
.562, 
02448.11
.576, 
02448.11
.584, 
02448.40
.45, 
02448.18
6.86, 
02448.39
.13, 
02448.20
.23 

гора 27.5 BG0001493 27.5 91W0 
9130 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Шипково 83212.21
8.11, 
83212.48
.11, 
83212.34
.26, 
83212.80
.15, 
83212.80
.16, 
83212.80
.17, 

гора 30.6 BG0001493 30.6 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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83212.85
.22 

  План-извлечение Тетевен Рибарица 62579.14
5.45 

гора 8.998 BG0001493 0.66
27 

91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен 
Ябланиц
а 

  Подотде
ли, 
собсвено
ст на 
ДГС-
Тетевен 

гора   BG0001493   91М0, 
9150, 
91W0, 
91G0, 
9130, 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Голяма 
Желязна 

15703.18
2.9 

гора 12.698 BG0001493 12.6
98 

91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.13
1.155 
15703.18
3.16 

гора 40 BG0001493 40 9150 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.23
.3 

гора 39.992 BG0001493 39.9
92 

9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.91
.9 

гора 49.969 BG0001493 49.9
69 

9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
3.49 

гора 30.494 BG0001493 30.4
94 

91M0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.91
.7 

гора 49.960 BG0001493 49.9
60 

9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Старо село 
Борима 

70500.82
.38 
70500.11
4.16 
05445.10
1.6 

гора 18 BG0001493 18 91M0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.10
0.56, 
05445.13
1.49, 
05445.13
1.50, 
05445.13
1.51, 
05445.13
1.52 

гора 78.987 BG0001493 78.9
87 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.22
0.30 

гора 10 BG0001493 10 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.18
3.17 

гора 65.6 BG0001493 65.6 9150 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Терзийско 72309.21
6.22 

гора 19.7 BG0001493 19.7 91W0 
91М0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.20
9.1, 
62579.21
6.7, 
62579.21
6.12, 
62579.21
7.4 

гора 82.3 BG0001493 82.3 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.14
6.698, 
43325.14
6.670, 
43325.14
6.671, 
43325.14
6.684 

гора 46.9 BG0001493 46.9 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.59
.14 

гора 12 BG0001493 12 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.22
1.155 
80902.21
9.216 

гора 8.6 BG0001493 8.6 91M0 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Априлци     гора 792 BG0001493 792 0 0 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
2.23 

гора 6 BG0001493 6 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  ПУП-ПЗ на ПИ № 
83212.136.1, з-ще с. 
Шипково 

Троян с. Шипково 83212.13
6.1 

паси
ще 

0.900 BG0001493 0.90
0 

0 0 0 0 0 ПН 360-
ОС/2017  

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.91
.4 

гора 10 BG0001493 10 0 0 0 0 0 ПН 369-
ОС/2017  

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.91
.6 

гора 10 BG0001493 10 0 0 0 0 0 ПН 370-
ОС/2017  

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.91
.5 

гора 8 BG0001493 8 0 0 0 0 0 ПН 371-
ОС/2017  

  План-извлечение Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
5.10 
15703.18
0.15 

гора 16 BG0001493 16 0 0 0 0 0 ПН 372-
ОС/2017 
г. 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен   гора 399 BG0001493 399 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.4.
30 
80981.91
.6 

гора 51 BG0001493 51 9130 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

  гора 1909 BG0001493 1909 9130 
91W0 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Дивчовото 20996.16
.54, 
20996.50
.29, 
20996.50
.6, 
20996.45
.6 и 
20996.50
.32 

гора 62.985 BG0001493 62.9
85 

9130, 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.13
1.35, 
05445.11
2.16, 
05445.11
2.7, 
05445.11
2.44, 
05445.11
2.8 

гора 566.5 BG0001493 566.
5 

91М0 
9150 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.23
2.9 

гора 14 BG0001493 14 9170 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.14
9.32 

гора 18.494 BG0001493 18.4
94 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 
Борима 

15703.16
2.32 
05445.12
5.30 

гора 52.4 BG0000616 
BG0001493 

52.4 9150 
91М0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопански план   Тетевен Рибарица   гора 76752  BG0001493 7654
5 

9110, 
9130, 
9150, 
9170, 
9180*, 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.15
0.44, 
43325.15
0.25, 

гора 20.8 BG0001493 20.8 9150 
91W0 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 



стр.  95 

43325.20
0.10, 
43325.17
8.72, 
43325.17
8.18 

  План-извлечение Троян     гора 23 BG0001493 23 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Черни Вит   гора 318 BG0001493 318 9130, 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Общ устройствен план 
на Община Априлци 

Априлци Община 
Априлци 

Община 
Априлци 

  23 
822.96 
ха 

BG0001493 
BG0000494  
BG0000618  

n/a 0 0 0 0 0 0 

  Общинска Програма за 
опазване на околната 
среда, 2016 - 2020 г. 

Ябланиц
а 

Община 
Ябланица 

Община 
Ябланиц
а 

    BG0001493 
BG0001036  

  0 0 0 0 0 0 

  Актуализирана 
Програма за 
управление на 
отпадъците 2016 - 2020 
г. на Община Тетевен 

Тетевен Община 
Тетевен 

Община 
Тетевен 

  697000
.0 

BG0001493 
BG0001036 
BG0000269 
BG0000494 

0 0 0 0 0 0 0 

  Актуализирана 
Общинска програма за 
управление на 
отпадъците 2017 - 2020  

Априлци Община 
Априлци 

Община 
Априлци 

  23 
822.96 
ха 

BG0001493 
BG0000494  
BG0000618  

n/a 0 0 0 0 0 0 

  Изменение на ОУП на 
Община Априлци, със 
Становище по ЕО № ПН 
ЕО 1-1/2017 г. 

Априлци Община 
Априлци 

Община 
Априлци 

  23 
822.96 
ха 

BG0001493 
BG0000494  
BG0000618  

n/a 0 0 0 0 0 0 

  Горскостопански план  Троян     гора 51175 BG0001493
BG0000618
BG0000616 

5117
5 

9130, 
9150, 
91G0*, 
91M0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.73
5.86 
52218.90
2.60 
52218.95
4.22 

гора 39 BG0001493 39 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Велчево 10567.32
3.9 

гора 5.499 BG0001493 5.49
9 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
2.9, 
05445.11
2.15, 

гора 218.85
8 

BG0001493 218.
858 

91M0, 
9170, 
91G0* 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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05445.11
2.17 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна; 
Старо село 

15703.17
5.19, 
70500.11
5.11, 
70500.11
5.12, 
70500.11
5.13 и 
70500.11
5.23 

гора 79.511 BG0001493 79.5
11 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План извлечение и 
Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.16
3.64, 
43325.14
.238 

гора 72.022 BG0001493 72.0
22 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.14
5.28 
43325.14
5.32 

гора 21.5 BG0001493 21.5 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балабанск
о 
Терзийско 

02302.10
3.24 
02302.11
3.73 
72309.24
9.47 
72309.31
6.14 

гора 31.4 BG0001493 31.4 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  ПУП – ПРЗ на ПИ № 
68076.264.13, с. Сопот 

Угърчин с. Сопот 68076.26
4.13 

„лив
ада“ 

2.222 BG0001493 2.22
2 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.22
2.27 

гора 249.94
2 

BG0001493 249.
942 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.23
7.161, 
80902.23
7.162, 
80902.23
7.164 и 
80902.23
7.165 

гора 17.078 BG0001493 17.0
78 

91M0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.10
2.29 

гора 30 BG0001493 30 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Троян; 
Дълбок 
дол; 
Врабево;П
атрешко; 
Бели Осъм 

73198.36
5.8 
24476.71
6.156, 
24476.72
3.21, 
12108.30
8.6, 
12108.23
0.8,   
55587.86
.18, 
55587.92
.1, 
55587.86
.29,   
03486.69
.35, 
03486.66
.32, 
03486.69
.29, 
03486.70
.54  

гора 66.652 BG0000616
; 
BG0001493 

66.6
52 

91M0, 
91W0, 
9130 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Борима   гора 15 BG0001493 15 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян     гора 671 BG0001493 671 9110/913
0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Чифлик 81476.11
.16 
81476.11
.17 

гора 9.3 BG0001493 9.3 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Шипково 83212.23
.369, 
83212.33
.10, 
83212.34
.16, 
83212.34
.24, 
83212.39
.11, 
83212.88
.4 

гора 64.4 BG0001493 64.4 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Шипково 83212.40
.5 
83212.13
9.9 

гора 24 BG0001493 24 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

  гора 46 BG0001493 46 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 72343.63
.101 
72343.63
.102 
72343.63
.51 
72343.63
.52 

гора 75 BG0001493 75 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План за поддържане на 
трайни насаждения, ПИ 
№, № 43325.167.34, 
43325.167.38, 
43325.169.84, 
43325.169.89, 
43325.169.85 и за 
създаване на овощна 
градина в ПИ № 
43325.169.67, с. 
Лесидрен 

Угърчин Лесидрен 43325.16
7.34, 
43325.16
7.38, 
43325.16
9.84, 
43325.16
9.89, 
43325.16
9.85,  
43325.16
9.67 

"ово
щна 
град
ина"
, 
"нив
а" 

22.006 BG 
0001493  

0.93
4  

0 0 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

 Угърчин  Лесидрен 43325.14
9.50 

гора 1.979 BG0001493 1.97
9 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение и 
Горскостопанска 
програма 

 Угърчин  Лесидрен 43325.13
0.199, 
43325.13
6.4, 
43325.13
6.5 

гора 34.991 BG0001493 34.9
91 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.16
3.6 
15703.18
5.3 
15703.19
0.3 

гора 90 BG0001493 
BG0000616 

90 9150 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Терзийско 72309.24
9.78 

гора 14 BG0001493 14 9150 
91М0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение  Тетевен   40 „ж”, 
1144 „о”   

гора 121 BG0001493 121 9130, 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Тетевен с. Черни 
Вит 
с. 
Дивчовото 

80902.20
4.24, 
80902.20
5.17, 
20996.24
.4 

гора 26.796 BG0001493 26.7
96 

9170, 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Терзийско 72309.21
3.2 
72309.21
4.2 

гора 428 BG0001493 428 91W0 
91М0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
1.62 
05445.12
1.27 

гора 47 BG0001493 47 91М0 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
2.28, 
35290.82
6.68, 
35290.84
1.11, 
35290.84
3.53, 
35290.84
3.80 

гора 36 BG0001493 36 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Чифлик 81476.12
7.2 
81476.14
4.7 
81476.15
3.2 

гора 13 BG0001493 13 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балабанск
о, Борима 

02302.10
3.16, 
05445.11
8.86 

гора 42.293 BG0001493 42.2
93 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
6.46 

гора 33.014 BG0001493 33.0
14 

91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
3.6, 
35290.81
1.19, 
35290.83
6.8, 
35290.84
3.83, 

гора 17.796 BG0001493 17.7
96 

91М1 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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35290.84
4.20 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Шипково 83212.15
3.3, 
83212.18
6.4, 
83212.81
.13, 
83212.85
.25 

гора 16.997 BG0001493 16.9
97 

9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.20
4.3 

гора 31.992 BG0001493 31.9
92 

9170 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Бели Осъм 03486.63
.1, 
03486.63
.6 

гора 32.292 BG0001493 32.2
92 

9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение  Троян с. Черни 
Осъм 

  гора 594 BG0001493 594 9130, 
9170, 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.13
1.33 

гора 11.7 BG0001493 11.7 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

 
Априлци 

с. 
Драшкова 
поляна,гр. 
Априлци 

23621.3.
3 (част), 
23621.33
.116, 
23621.35
.48, 
23621.35
.51, 
23621.35
.49, 
23621.10
.26, 
52218.95
.13, 
52218.89
.28,  

гора 46.884 BG0001493 46.8
84 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
9.2 

гора 7.5 BG0001493 7.5 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.14
5.61, 
62579.12
9.588 

гора 104.13
0 

BG0001493 104.
130 

91W0, 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Глогово 115015 
118008 

гора 34 BG0001493 34 9130 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.24
2.5 

гора 8.5 BG0001493 8.5 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.10
4.44, 
05445.12
2.62 и 
05445.12
2.66 

гора 13.001 BG0001493 10.0
01 

91М0, 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Троян 72309.24
9.14 

гора 19.501 BG0001493 19.5
01 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.10
1.4 и 
05445.11
5.11 

гора 7.996 BG0001493 7.99
6 

91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
4.122 

гора 19.152 BG0001493 19.1
52 

91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен и 
Бабинци 

72343.64
.62 и 
07884.10
3.5 

гора 15.999 BG0001493 15.9
99 

91W0 прилепи и безгръбначни 0   0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.23
1.403 

гора 26 BG0001493 26 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.10
4.7, 
05445.11
8.13 и 
05445.12
3.29 

гора 35.494 BG0001493 23.4
96 

91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Шипково и 
Орешак 

83212.15
3.1, 
83212.74
,6, 
83212.85
.23 и 
53707.11
6,42 

гора 13.996 BG0001493 3 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Врабево 
Балабанск
о 
Калейца 
Дълбок 
дол 

12108.32
7.9, 
12108.31
2.11, 
12108.32
2.1, 
02302.10

гора 106 BG0001493 
BG0000616 

106 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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Патрешко 
Орешак 

4.1, 
02302.10
4.2, 
02302.10
3.14, 
35290.81
5.19, 
24476.55
6.6, 
55587.86
.54, 
53707.10
9.67, 
53707.10
9.68 

  План-извлечение Априлци     гора 400 BG0001493 400 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Дивчовото   гора 272 BG0001493 272 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен   гора 384 BG0001493 38.4 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.82
3.64, 
35290.82
6.13, 
35290.82
8.5, 
35290.80
2.39, 
35290.84
0.47 и 
35290.84
0.48 

гора 28.5 BG0001493 28.5 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Велчево 10567.32
8.9 
10567.32
8.48 

гора 5 BG0001493 5 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение троян     гора 312 BG0001493 312 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

троян Борима 05445.13
2.11, 
05445.13
2.14 

гора 75.285 BG0001493 75.2
85 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

троян Борима 05445.13
2.17 

гора 26.393 BG0001493 26.3
93 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

троян Борима 05445.10
0.22, 
05445.11
4.71 

гора 9.997 BG0001493 9.99
7 

91M0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  План-извлечение Априлци     гора 0.6 BG0001493 0.6 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Априлци     гора 1 BG0001493 1 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
4.17 

гора 12.999 BG0001493 12.9
99 

91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.89
5.2, 
52218.90
2.75, 
52218.95
4.57, 
52218.97
3.23 

гора 7.500 BG0001493 2.99
9 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
3.46 и 
05445.12
3.47 

гора 27.996 BG0001493 17.9
97 

91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян, 
Ловеч 

с. 
Балабанск
о, с. Белиш, 
с. Орешак, 
с. 
Стефаново 

02302.10
9.23, 
03558.22
7.12, 
53707.11
7.20, 
69225.21
4.84 

гора 69.091 BG0001493 69.0
91 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.23
1.34 и 
62579.23
1.399 

гора 29.994 BG0001493 29.9
94 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Старо село 70500.11
6.9, 
70500.11
8.11 и 
70500.12
0.8 

гора 46.995 BG0001493 17.2
98 

91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.17
9.13 

гора 29 BG0001493 29 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен,  
Ябланиц
а 

    гора 2380 BG0001493 2380 9110, 
9130, 
9150, 
9170, 
91G0*, 
91M0, 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.16
3.8 и 
43325.16
3.43 

гора 11.505 BG0001493 11.5
05 

9170 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян     гора 9.5 BG0001493 9.5 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
5.3, 
35290.82
0.15, 
35290.82
3.113, 
35290.82
3.114, 
35290.82
1.11 

гора 44.790 BG0001493 44.7
90 

91M0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян с. 
Балканец 

02448.20
.27, 
02448.46
.26, 
02448.46
.27, 
02448.49
.26 

гора 11.498 BG0001493 11.4
98 

9150, 
9130 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.22
2.39 

гора 14.998 BG0001493 14.9
98 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Чифлик 81476.10
0.9 
81476.14
7.15 

гора 13.5 BG0001493 13.5 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.20
4.3 

гора 32 BG0001493 32 0 0 0 0 0 ПН 276-
ОС/2018  

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
9.4 

гора 50 BG0001493 50 0 0 0 0 0 ПН 277-
ОС/2018 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Старо село 70500.11
4.19 

гора 14.7 BG0001493 14.7 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
5.21 

гора 11.598 BG0001493 11.5
98 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.14
9.9, 
43325.15
1.2 и 
43325.18
6.14 

гора 27.992 BG0001493 17.9
96 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 
Борима 

35290.82
3.62, 
35290.84
2.59, 
35290.84
2.56, 
35290.80
8.9, 
35290.80
8.29, 
35290.81
1.78, 
35290.80
1.4, 
35290.84
3.82 
05445.11
8.11 

гора 76 BG0001493 76 91М0 
91G0* 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.22
0.3 
62579.22
0.458 

гора 31.7 BG0001493 31.7 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Глогово 15148.13
1.2 
15148.13
1.5 

гора 88 BG0001493 88 91W0 
9130 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Рибарица 39 "г" гора 25.700 BG0001493 0.5 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Ломец; 
Троян; 
Дълбок 
дол 

44241.25
3.52, 
44241.28
4.56; 
05445.12
1.39; 
24476.71
6.44, 
24476.73
8.81 

гора 33.518 BG0000616 
BG0001493 

8.79
8 

91М0 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.32
.31 
80981.99
.26 

гора 26.3 BG0001493 26.3 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.22
2.38 и 
62579.24
4.611 

гора 20.105 BG0001493 20.1
05 

 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

  гора 10.96 BG0001493 10.9
6 

9150, 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Рибарица подотде
л 230 "б" 

гора 14.2. BG0001493 0.12
5 

 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.22
0.20, 
80902.23
2.22, 
80902.15
.16, 
80902.13
.186, 
80902.16
.76, 
80902.15
.98, 
80902.15
.103 

гора 35.1 BG0001493 35.1 91W0 
91М0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
7.3 

гора 47 BG0001493 47 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  „Създаване на условия 
за спортни дейности, 
свързани с развлечения 
и отдих в Рибарица“ 

Тетевен Рибарица 62579.12
3.16 

за 
друг 
вид 
заст
рояв
ане 

1.200 BG0001493 1.20
0 

0 0 0 0 0 ПН 50-
ОС/2019 
г. 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Чифлик 81476.19
1.6 
81476.34
.504 

гора 20.3 BG0001493 20.3 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.16
.91 

гора 12 BG0001493 12 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.4.
44 

гора 12.597 BG0001493 12.5
97 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.13
0.94 

гора 49 BG0001493 49 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  „Подробен устройствен 
план (ПУП) на ПИ № 
62579.185.78, с. 
Рибарица, община 
Тетевен, област Ловеч“ 

Тетевен с. 
Рибарица 

62579.18
5.78 

„лив
ада“ 

4.112 BG 
0001493  

4.11
2 

0 0 0 0 0 ПН 62-
ОС/2019 
г. 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
4.11 
35290.84
4.27 
35290.83
4.24 
35290.84
2.44 

гора 21 BG0001493 21 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян; 
Априлци 

Черни 
Осъм, 
Велчево, 
Ломец 

80981.98
.10, 
80981.98
.11; 
10567.33
7.34; 
44241.28
4.157 

гора 118.23
4 

BG0001493 98.7
37 

91W0 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

  гора 1721 BG0001493 1721 9110, 
9130, 
9170, 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян     гора 320 BG0001493
BG0000616 

320 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима, 
Чифлик 

05445.97
.4, 
05445.11
2.22; 
81476.17
1.21, 
81476.21
.101 

гора 305.25
7 

BG0001493
, 
BG0000616 

202.
764 

9130 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Старо село 70500.86
.29 и 
70500.12
1.4 

гора 30.496 BG0001493 30.4
96 

91М0 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
6.61, 
05445.12
1.45, 
05445.12
1.140 и 
05445.80
.1 

гора 125.60
2 

BG0001493 125.
602 

91М0 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци
; Троян 

Априлци; 
Черни 
Осъм 

52218.34
.26, 
52218.89

гора 107.51
4 

BG0001493 25.5
970 

9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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.33; 
80981.23
.18, 
80981.25
.11 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Белиш, 
Калейца, 
Дебнево, 
Балабанск
о, 
Балканец, 
Врабево, 
Борима 

03558.22
5.5,0355
8.289.7, 
03558.28
7.2, 
03558.28
7.1, 
03558.20
5.33,352
90.827.1
1, 
35290.82
3.56, 
35290.82
3.31,203
00.328.3
0, 
20300.30
0.17, 
20300.32
3.36, 
02302.13
7.61, 
02302.11
7.14, 
02448.57
.34,1210
8.326.28, 
12108.31
3.20, 
05445.11
4.65, 
05445.12
2.10 

гора 165.96
7 

BG0001493 
BG0000616 

36.0
92 

91М0 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.95
1.66, 
52218.97
4.17 

гора 6.899 BG0001493 6.89
9 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  „Изменение на 
Подробен устройствен 
план – План за 
регулация и 
застрояване (ПУП-ПРЗ) 
в обхват ПИ № 
62579.500.141 и ПИ № 
62579.500.278, 
землище на с. 
Рибарица, общ. 
Тетевен“  

Тетевен Рибарица  
62579.50
0.141, 
62579.50
0.278 

урба
низи
ран, 
лива
да 

0.613, 
0.514 

BG0001493 0.61
3, 
0.51
4 

0 0 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Старо село 70500.91
.6, 
70500.92
.8, 
70500.95
.23, 
70500.10
2.3, 
70500.10
7.55, 
70500.11
0.4, 
70500.11
0.14, 
70500.11
1.16 

гора 66.5 BG0001493 
BG0000616 

66.5 9150 
91М0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.95
1.64 и 
52218.97
4.37 

гора 12.949 BG0001493 12.9
49 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.95
1.65 

гора 6.998 BG0001493 6.99
8 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

  гора 350 BG0001493 350 9130, 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Терзийско 72309.24
7.14 и 
72309.27
8.3 

гора 22.829 BG0001493 21.6
29 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен     гора 509 BG0001493 509 9130, 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима и 
Дълбок 
дол 

05445.12
2.38 и 

гора 10.498 BG0001493 4.49
9 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 



стр.  110 

24476.71
6.76 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Терзийско 72309.22
9.1; 
72309.24
1.5; 
72309.24
9.25; 
72309.31
5.21 и 
72309.33
4.13 

гора 39.090 BG0001493 9.99
7 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Старо село 
Голяма 
Желязна 

70500.11
6.24 
15703.17
2.27 
15703.18
3.12 

гора 31 BG0001493 31 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска план Априлци     гора 5429 BG0001493 4707 9130, 
91W0,91
70  

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Орешак 53707.76
.24 
53707.76
.25 
53707.10
2.48 
53707.12
1.6 

гора 11 BG0001493 11 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

  гора 650.6 BG0001493 650.
6 

9110, 
9130, 
9170, 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  „Подробен устройствен 
план – план за 
застрояване (ПУП – ПЗ) 
на ПИ № 83212.136.1, с. 
Шипково, община 
Троян, област Ловеч“ 

Троян Шипково  
83212.13
6.1 

„пас
ище
“ 

0.900 BG 
0001493  

0.90
0 

0 0 0 0 0 ПН 139-
ОС/2019 
г. 
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  План „Учредяване 
право на ползване на 
земеделска земя за 
неземеделски нужди 
върху част от ПИ № 
002086, с. Бабинци, 
община Тетевен, 
област Ловеч“ 

Тетевен Бабинци  002086 „изп
олзв. 
лива
да“ 

1.417 BG 
0001493  

1.41
7 

0 0 0 0 0 ПН 141-
ОС/2019 
г. 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балканец 02448.38
.7 
02448.40
.125 

гора 18.2 BG0001493 18.2 9130 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.10
3.29 

гора 13.4 BG0001493 13.4 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
4.112 

гора 1.900 BG0001493 1.90
0 

91M0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян     гора 12.6 BG0001493 12.6 9130, 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Старо село 70500.10
0.18 и 
70500.11
4.21 

гора 8.798 BG0001493 
BG0000616 

8.79
8 

91M0 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Рибарица   гора 30.0 BG0001493 30.0 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма и План-
извлечение 

Угърчин Лесидрен 43325.15
0.53, 
43325.15
0.54, 
43325.15
0.55 

гора 41.494 BG0001493 41.4
94 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Тетевен 72343.53
.276 

гора 5 BG0001493 5 91G0* прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.99
.34 

гора 15 BG0001493 15 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Малка 
Желязна 

46437.27
4.19 
46437.27
5.25 
46437.28
0.36 

гора 75 BG0001493 75 9170 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Чифлик 81476.12
5.6 
81476.12
6.7 
81476.15
0.8 

гора 14.4 BG0001493 14.4 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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81476.15
3.4 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
3.37 
05445.12
5.7 

гора 33 BG0001493 33 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 
Голец 

  гора 722 BG0001493 
BG0000616 

722 9130 
91W0  
91G0 
9170 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.75
.13 

гора 45 BG0001493 45 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.75
.23 
80981.75
.24 
80981.75
.29 

гора 17.5 BG0001493 17.5 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Старо село 70500.12
0.26 

гора 20 BG0001493 20 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балканец 02448.18
6.94 

гора 5 BG0001493 5 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Троян 73198.33
1.27, 
73198.33
3.11, 
73198.33
3.54, 
73198.33
3.55 

гора 16 BG0001493 16 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Старо село 70500.11
5.20 
70500.12
0.28 

гора 19 BG0001493 19 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.22
2.44 

гора 9 BG0001493 9 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
1.33, 
35290.81
9.13, 
35290.83

гора 20 BG0001493 20 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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4.35, 
35290.82
6.28, 
35290.81
2.11, 
35290.82
3.13, 
35290.84
0.83, 
35290.80
4.51 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.90
2.206 
52218.97
3.48 

гора 27 BG0001493 27 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.95
1.39 

гора 12 BG0001493 12 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.84
.105 

гора 15.5 BG0001493 15.5 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Орешак; 
Троян 

53707.10
3.100; 
53707.11
4.40; 
53707.11
5.141; 
53707.12
0.54; 
53707.48
.2; 
53707.50
.13; 
53707.10
3.98; 
73198.31
2.69; 
73198.31
2.70; 
73198.31
4.52; 
73198.13
2.33;  

гора 42.991 BG0001493 14.9
95 

9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 
Старо село 

05445.10
2.10 
70500.12
1.7 

гора 72.5 BG0001493 72.5 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен     гора 133 BG0001493 133 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Васильово 10272.21
2.8 и 
10272.21
2.9 

гора 74.185 BG0001493 74.1
85 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.15
8.25 и 
15703.18
4.29 

гора 14.703 BG0001493 
BG0000616 

14.7
03 

91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
8.5 
05445.11
8.6 

гора 6 BG0001493 6 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Велчево 10567.32
6.8 

гора 3 BG0001493 3 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен     гора 403 BG0001493 403 9130, 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.26
4.27, 
52218.92
5.1, 
52218.92
5.3, 
52218.92
5.7, 
52218.94
2.23 и 
52218.94
5.57 

гора 86.246 BG0001493 76.2
46 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Старо село, 
Борима 

70500.11
6.41,           
05445.11
4.13,             
05445.11
5.5 

гора 23.497 BG0001493 6.49
8 

91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.13
1.48 
43325.14
5.100 

гора 38.4 BG0001493 38.4 9170 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.22
2.41 и 
62579.22
2.1 

гора 21.994 BG0001493 21.9
94 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Чифлик, 
Гумощник, 
Дебнево, 
Борима 

81476.18
5.1, 
18109.10
1.1, 
18109.10
8.2, 
20300.32
2.5, 
05445.11
7.30 

гора 15.397 BG0001493 
BG0000618 

7.99
9 

91М0 
9130 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Велчево 
Скандалот
о 

10567.31
7.1, 
10567.32
6.7, 
66771.40
.6, 
66771.40
.10, 
66771.40
.32 

гора 33.6 BG0001493 33.6 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Велчево 10567.31
2.1, 
10567.32
3.21, 
10567.33
7.3 и 
10567.33
8.3  

гора 11.995 BG0001493 
BG0000618 

8.69
6 

91М0, 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.94
5.26 и 
52218.97
1.57 

гора 10.698 BG0001493 0 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима, 
Старо село 

05445.11
6.2; 
70500.10
2.20 

гора 21.998 BG0001493 
BG0000616 

21.9
98 

9170 
91М0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

  гора 488 BG0001493 488 9130 
9170 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балканец 02448.13
.131, 
02448.39
.15, 
02448.40
.39, 
02448.40

гора 21 BG0001493 21 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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.57, 
02448.40
.59, 
02448.40
.65, 
02448.18
6.79 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.26
4.34 

гора 7.899 BG0001493 7.89
9 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балканец 02448.38
.11, 
02448.40
.2, 
02448.40
.4, 
02448.40
.10, 
02448.40
.38, 
02448.40
.56, 
02448.40
.58 

гора 8.4 BG0001493 8.4 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Бели Осъм 03486.27
.160 

гора 31.854 BG0001493 31.8
54 

9170 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.17
9.14 

гора 58.5 BG0001493 58.5 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Рибарица, 
Васильово 
и 
Дивчовото 

  гора   BG0001493   9150 и 
9130 

прилепи и безгръбначни 0 0     

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.26
4.35 

гора 7.900 BG0001493 7.90
0 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Дивчовото 20996.6.
70; 
20996.38
.6; 
20996.42
.16; 
20996.26
.6; 
20996.5.
139; 
20996.42
.15; 

гора 33.496 BG0001493 33.4
96 

91W0 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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20996.5.
136; 
20996.34
.9, 
20996.43
.23, 
20996.43
.19, 
20996.43
.6 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца; 
Дълбок 
дол 

35290.80
1.29; 
35290.81
5.7; 
35290.80
1.30; 
35290.80
1.3; 
35290.11
3.99; 
35290.11
3.101; 
35290.11
3.102; 
35290.83
3.10; 
35290.83
2.16; 
35290.83
2.17; 
35290.83
2.22; 
24476.72
4.9 

гора 32.891 BG0001493 25.8
91 

91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Васильово 1126 "з" гора 22.500 BG0001493 22.5
00 

9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Велчево 10567.33
7.13 

гора 2.999 BG0001493 2.99
9 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Рибарица 31 м, т; 
23 н; 25 
и; 26 с; 
33 о; 40 
п; 60 а 

гора 6.400 BG0001493 6.40
0 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Балканец, 
Терзийско 
и Врабево 

  гора   BG0000616 
BG0001493 

  9130 
91М0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.16
.87, 
80902.16
.135, 
80902.21
.239, 
80902.15
.15, 
80902.13
.185, 
80902.16
.77, 
80902.15
.99, 
80902.15
.104 

гора 47.4 BG0001493 47.4 91W0 
9130 
91М0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.16
5.5 
15703.16
7.23 
15703.17
7.6 
15703.19
0.5 

гора 27.7 BG0001493 27.7 91W0 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балканец 02448.62
.96 

гора 10 BG0001493 10 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян; 
Априлци 

Врабево; 
Орешак; 
Дебнево; 
Ломец; 
Черни 
Осъм; 
Априлци 

12108.31
3.20 
53707.11
0.107 
20300.30
1.60 
44241.26
3.28 
80981.88
.10 
52218.62
.18 

гора 94.706 BG0000616 
BG0001493 

50.7
15 

91М0 
9130 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-излвечение Угърчин Лесидрен 
и 
Славщица 

64 е, 64 
ж, 64 г1, 
64 о, 64 
и, 64 п, 
65 и1, 71 
н, 71 п, 
71 р, 71 

гора 32.6 BG0001036 
BG0001493 

20,9  
91G0 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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с, 70 д, 
119 в1 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.22
4.14, 
62579.22
6.15, 
62579.22
7.20, 
62579.22
7.19, 
62579.22
7.33, 
62579.22
7.32, 
62579.22
3.2, 
62579.16
1.10, 
62579.22
2.35, 
62579.22
2.9, 
62579.22
9.7 

гора 166.35
4 

BG0001493 166.
354 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.14
7.52 и 
43325.14
7.2 

гора 8.999 BG0001493 8.99
9 

9170      
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
9.7 
15703.18
0.4 
15703.18
9.18 

гора 84 BG0001493 84 9170 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян с. Борима и 
с. Старо 
село 

подотде
ли 

гора 431 BG0000616
, 
BG0001493  

431 91M0, 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.13
0.91 

гора 5.999 BG0001493 5.99
9 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.22
3.10, 
62579.20
9.4 и 

гора 59.984 BG0001493 59.9
84 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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62579.21
7.9 

  План-извлечение  Априлци     гора 94 BG0000618
BG0001493 

94 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.23
7.23 

гора 3.499 BG0001493 3.49
9 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение  Тетевен Рибарица 62579.22
0.459 

гора 11.665 BG0001493 11.6
65 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение  Тетевен     гора 2560 BG0001493 2560 9110,913
0, 
9150,917
0, 
91W0,91
M0  

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение  Троян Черни 
Осъм 

  гора 807 BG0001493 807 9130, 
9170, 
91W0  

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
9.4 

гора 50.201 BG0001493 50.2
01 

91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.26
4.37, 
52218.55
3.34 и 
52218.55
3.35 

гора 10.996 BG0001493 4.98
9 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
1.119, 
05445.12
1.120, 
05445.12
1.121 и 
05445. 
121.139 

гора 54.467 BG0001493 54.4
67 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима; 
Голяма 
Желязна 

05445.12
3.3; 
15703.17
3.37 

гора 39.293 BG0001493 39.2
93 

91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.13
0.31 
43325.15
4.58 
43325.15
4.59 

гора 85.7 BG0001493 85.7 91W0 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
2.21, 
35290.81
0.52, 
35290.81
6.12, 
35290.82
6.44, 
35290.83
5.12, 
35290.84
3.15, 
35290.80
7.24 

гора 33 BG0001493 4 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Чифлик 81476.17
1.20 

гора 3 BG0001493 3 0 0 0 0 0 ПН 111-
ОС/2020  

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 
Голяма 
Желязна 

05445.11
9.15 
15703.17
5.16 

гора 80.3 BG0001493 80.3 9170 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Бабинци 07884.10
2.10 

гора 45.5 BG0001493 45.5 9170 
91М0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Подробен устройствен 
план - План за 
регулация и 
застрояване (ПУП-ПРЗ) 
в обхвата на ПИ № 
52218.853.59, гр. 
Априлци 

Априлци Априлци 52218.85
3.59 

лива
да 

3.146 BG0001493 1,6 0 0 0 0 0 0 

  План-извлечение и 
Технологичен план за 
залесяване 

Троян Борима и 
Старо село 

59 з; 61 
б; 109 ш; 
109 щ; 22 
к1 

гора 29.40 BG0001493 27.4
0 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Шипково 83212.34
.10 
83212.48
.12 

гора 18.6 BG0001493 18.6 9130 
9110 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.13
1.8 
05445.13
3.9 

гора 38 BG0001493 38 9150 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян; 
Априлци 

Терзийско; 
Патрешко; 
Гумощник; 
Ломец; 
Врабево; 
Драшкова 
поляна 

72309.69
.51; 
55587.82
.54; 
18109.49
.11; 
44241.27
9.28; 
12108.29
.2; 
12108.28
.5; 
12108.30
3.21; 
12108.30
5.47; 
12108.30
8.18; 
12108.31
2.27; 
12108.74
.13; 
12108.32
2.55; 
23621.38
.32; 
23621.35
.63 и 
23621.40
.135 

гора 83.918 BG0001493 
BG0000616 

54.0
24 

0 0 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.93
.22 
52218.93
.23 

гора 28 BG0001493 28 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
4.2 

гора 18.5 BG0001493 18.5 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Бабинци 07884.10
2.12 

гора 41 BG0001493 41 9170 
91М0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Шипково 83212.21
3.7 
83212.48
.13 

гора 16.2 BG0001493 8.2 9110 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Старо село 
Голяма 
Желязна 

70500.12
0.29 
15703.16
4.7 

гора 22.9 BG0001493 22.9 9150 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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15703.17
6.33 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.74
.15 

гора 10 BG0001493 10 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 
Старо село 
Голяма 
Желязна 

05445.13
2.16; 
70500.95
.32, 
15703.18
4.11, 
15703.17
3.17, 
15703.13
1.160, 
15703.17
2.6 

гора 149.77
1 

BG0001493 
BG0000616 

149.
771 

9170 
9150 
91М0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извелчение Троян  Ч. Осъм   гора 398 BG0001493  398 9130, 
9110, 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
4.106; 
05445.11
5.7; 
05445.11
4.108; 
05445.11
4.8 и 
05445.12
2.33 

гора 37.991 BG0001493  37.9
91 

91М0 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Терзийско; 
Борима 

72309.21
1.11; 
72309.17
.10; 
72309.21
6.19; 
72309.33
.14; 
05445.82
.39 

гора 207.58
8 

BG0001493  207.
588 

91М0 
9150 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима  
Старо село 

05445.12
.31 
05445.34
.15 
05445.10
6.27 
70500.11
3.23 

гора 18 BG0001493  18 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Рибарица; 
Васильово; 
Тетевен 

24 и; 169 
з; 190 з, 
121 а 

гора   BG0001493    91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Терзийско; 
Борима 

72309.21
4.1; 
72309.19
.15; 
05445.13
6.32; 
05445.13
6.20; 
05445.13
6.11; 
05445.82
.42 

гора 107.39
3 

BG0001493  91.9
69 

9150 
9130 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.21
7.142, 
62579.21
7.141, 
62579.21
7.143, 
62579.21
7.124, 
62579.21
7.144,62
579.217.
145 
62579.21
7.140 

гора 89.550 BG0001493 89.5
50 

9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Бели Осъм; 
Калейца; 
Патрешко; 
Добродан; 
Терзийско; 
Дебнево;  

103 з; 
103 к; 
168 у2; 
224 з3; 
214 у; 53 
щ; 280 з; 
59 ж2; 59 
м2; 59 

гора   BG0001493   91М0 
9130 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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о2; 59 р2; 
59 с2; 59 
х2; 59 ч2; 
59 щ2; 59 
я2; 59 
ж4; 59 
н4; 60 к; 
107 б; 
280 г 

  План-извлечение Угърчин     гора 766 BG0001493
, 
BG0000616 

766 9170, 
91W0, 
91G0*, 
9150,91
M0   

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.16
4.67, 
43325.16
5.31 и 
43325.16
6.11 

гора 34.794 BG0001493 34.7
94 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

подотде
ли 

гора   BG0001493   91W0 
9130 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Борима 80в; 81а; 
82а 

гора 76 BG0001493 3.4 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.21
.1 

гора 22.498 BG0001493 22.4
98 

9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
4.47 
35290.81
9.33 
35290.81
4.4 
35290.82
6.4 

гора 8 BG0001493 8 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
9.17 

гора 27 BG0001493 27 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
1.13 

гора 15 BG0001493 15 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци  ПИ 
№52218.
32.60 
ПИ 
№52218.
57.10 

гора 25.994 BG0001493 25.9
94 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
5.26, 
05445.11
6.9, 
05445.11
6.38, 
05445.11
6.73, 
05445.11
6.74, 
05445.12
1.29, 
05445.12
1.143 

гора 176.96
2 

BG0001493 176.
962 

91М0 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.15
0.17, 
43325.16
6.2 и 
43325.17
9.10 

гора 34.874 BG0001493 34.8
74 

91W0, 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.13
1.20 

гора 40 BG0001493 40 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Дивчовото 
Тететвен 

1121 в; 
1118 а; 
1118 з; 
1013 а; 
100 ж 

гора 6.52 BG0001493 6.18 91W0, 
9130 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

  гора   BG0001493   91W0, 
9130, 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
3.52 

гора 53.947 BG0001493 53.9
47 

91G0, 
91М0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.73
.2, 
05445.74
.1, 
05445.87
.24, 
05445.88
.10, 
05445.88
.12 

гора 16.883 BG0001493 16.8
83 

91G0, 
91М0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.22
4.54, 

гора 23.996 BG0001493 23.9
96 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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62579.22
4.27 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Васильово 10272.20
5.10 

гора 72 BG0001493 72 91W0 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.14
1.45 

гора 7 BG0001493 7 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Шипково 83212.48
.9, 
83212.48
.58, 
83212.33
.1,  
83212.63
.22, 
83212.78
.5, 
83212.74
.33, 
83212.78
.27, 
83212.16
8.23, 
83212.17
.387, 
83212.85
.77,  
83212.81
.54,  
83212.66
.63, 
83212.69
.4, 
83212.69
.24 

гора 26.2 BG0001493 26.2 9110 
9130 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Рибарица 62579.21
5.10 

гора 20.996 BG0001493 20.9
96 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.16
4.132 

гора 10.572 BG0001493 10.5
72 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Дивчовото 
и Тетевен 

  гора   BG0001493   91W0 
9130 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.15
3.31 

гора 17.019 BG0001493 17.0
19 

91G0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  ПУП – ПРЗ на ПИ № 
62579.156.49, м. 
„Старчов дол“, с. 
Рибарица, община 
Тетевен, област Ловеч 

Тетевен с. 
Рибарица 

62579.15
6.49 

„лив
ада“  

2.961  BG0001493 2.96
1  

6210* Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), 
Голям гребенест тритон (Triturus cristatus), 
Европейски вълк (Canis lupus), Лалугер 
(Spermophilus citellus), Дългоух нощник (Myotis 
bechsteinii), Голям нощник (Myotis myotis), 
Голям подковонос (Rhinolophus 
ferrumequinum), Малък подковонос 
(Rhinolophus hipposideros), Callimorpha 
quadripunctata, Бръмбар рогач (Lucanus 
cervus), Еуфидриас (Euphydryas aurinia) и др. 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен с. 
Рибарица 

62579.23
1.44, 
62579.23
1.45, 
62579.23
1.46, 
62579.47
.61, 
62579.47
.62, 
62579.47
.63 и 
62579.22
1.9 

гора 26.766 BG0001493 26.7
66 

9150 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
2.43, 
35290.81
0.37, 
35290.83
6.16, 
35290.84
4.3, 
35290.84
0.101, 
35290.84
3.35, 
35290.84
4.40, 
35290.80
2.49, 
35290.81
4.28, 
35290.81
8.15, 
35290.83
0.9, 

гора 48.8 BG0001493 11.1 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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35290.84
0.13 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
6.32 

гора 28.4 BG0001493 28.4 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Чифлик 81476.14
0.1, 
81476.17
2.10, 
81476.16
6.7, 
81476.10
6.5, 
81476.10
5.12  

гора 35.493 BG0001493 35.4
93 

9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Шипково 83212.18
6.5, 
83212.81
.31, 
83212.12
2.20 

гора 6.499 BG0001493 2.90
0 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
3.50 

гора 53.947 BG0001493 53.9
47 

91M0, 
91G0* 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян     гора 83 BG0001493 83 9170, 
9130, 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение ТЕТЕВЕН Рибарица, 
Дивчовото, 
гр. Тетевен 

  гора 423 BG0001493 423 91W0, 
9130 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.95
1.37 

гора 4.498 BG0001493 4.49
8 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
3.51 

гора 53.965 BG0001493 53.9
65 

91M0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
2.45 

гора 42.169 BG0001493 42.1
69 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балканец 02448.55
.6 

гора 14.996 BG0001493 14.9
96 

9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
8.29 

гора 9.198 BG0001493 9.19
8 

91M0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.13
1.41 

гора 50 BG0001493 50 0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение ТЕТЕВЕН Рибарица, 
Дивчовото 

  гора 2.906 BG0001493 2.90
6 

91W0, 
9130 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.79
.35, 
05445.79
.42, 
05445.11
6.47, 
05445.11
5.25, 
05445.11
6.22, 
05445.11
6.39, 
05445.12
1.55, 
05445.12
1.64, 
05445.12
1.69, 
05445.12
1.92, 
05445.12
1.101, 
05445.12
1.103 

гора 184.11
6 

BG0001493 184.
116 

9170, 
9130, 
91М0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.86
.30 
80981.86
.31 

гора 7.7 BG0001493 7.7 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.26
6.21, 
52218.28
0.8 

гора 26.019 BG0001493 26.0
19 

9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Бели Осъм, 
Врабево, 
Добродан, 
Чифлик 

Подотде
ли 106 б, 
106 з, 
106 ж, 
268 р, 
270 и1, 
211 н1 

гора   BG0001493 
BG0000616 

  9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Чифлик 
Бели Осъм 

81476.14
7.12, 
81476.16

гора 17.6 BG0001493 17.6 9130 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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3.14, 
81476.14
7.23, 
81476.14
7.29, 
81476.16
3.13, 
03486.45
.13, 
03486.31
.95, 
03486.32
.560, 
03486.33
.256 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.80
7.2 
35290.83
2.31 

гора 8 BG0001493 8 91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.14
2.18, 
43325.20
0.40 

гора 10.995 BG0001493 10.9
95 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.14
6.678 

гора 6.999 BG0001493 6.99
9 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Борима, 
Голяма 
Желязна 

  гора   BG0001493   9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Тетевен, 
Бабинци, 
Черни Вит 

  гора   BG0001493   91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Тетевен, 
Батулци, 
Добревци 

подотде
ли 

гора   BG0001493   9150 прилепи и безгръбначни   0 0 

  „Подробен устройствен 
план – план за 
регулация и 
застрояване (ПУП – 
ПРЗ)" 

Тетевен с. 
Рибарица 

62579.13
5.6 
62579.13
5.15 
62579.13
5.15 
 
 
 
 

„нис
ко 
заст
рояв
ане 
(до 
10 
м)“, 
„лив
ада“,  

1.250  
1.232  
0.947 

BG0001493 3.42
9 

0 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), 
Видра (Lutra lutra),  Лалугер (Spermophilus 
citellus), Дългокрил прилеп (Miniopterus 
schreibersii ), Подковонос на Мехели 
(Rhinolophus mehelyi), Дългопръст нощник 
(Myotis capaccinii), Малък подковонос 
(Rhinolophus hipposideros), Голям нощник 
(Myotis myotis), Голям подковонос 
(Rhinolophus ferrumequinum). 

0 0 0 0 
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"лив
ада" 

  План-извлечение Априлци Априлци, 
Велчево 

подотде
ли 

гора   BG0001493   91W0 
9130 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

подотде
ли 

гора   BG0001493   91W0 
9130 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.26
4.54 

гора 24.950 BG0001493 24.9
50 

0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Орешак 53707.11
7.31 

гора 6 BG0001493 6 9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

подотде
ли 

гора   BG0001493   91W0 
9130 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 72343.50
0.5284 

гора 10.993 BG0001493 10.9
93 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
8.27, 
05445.11
8.28, 
05445.12
5.8, 
05445.12
5.9 

гора 17 BG0001493 17 91M0 
9170 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен ПИ 
№72343.
69.26, ПИ 
№72343.
28.96, ПИ 
№72343.
28.134, 
ПИ 
№72343.
28.59, ПИ 
№72343.
500.5281
, ПИ 
№72343.
69.154, 
ПИ 
№72343.
69.21, ПИ 

гора 104.75
7 

BG0001493 90,4
868 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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№72343.
500.5304 

  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

подотде
ли 

гора   BG0001493   9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин 
и 
Луковит 

  подотде
ли 

гора   BG0001493 
BG0000240 

  91M0 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

подотде
ли 

гора   BG0001493   9170 
9130 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Априлци Априлци подотде
ли 

гора   BG0001493   9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.16
2.40, 
15703.17
5.15, 
15703.17
5.17, 
15703.17
7.7, 
15703.17
7.9 

гора 45.2 BG0000616 
BG0001493 

38.2 91М0 
91W0 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен   подотде
ли 

гора   BG0001493   9110 
91W0 
9130 
9170 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.21
2.10 

гора 6.498 BG0001493 6.49
8 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Рибарица 62579.21
2.11 

гора 3.998 BG0001493 3.99
8 

9150 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.14
9.35, 
43325.16
8.7 и 
43325.15
4.72  

гора 31.159 BG0001493 31.1
59 

91W0, 
91G0* 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Дивчовото подотде
ли 

гора   BG0001493   9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

подотде
ли 

гора   BG0001493   9170 
9130 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 



стр.  134 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.16
4.131, 
43325.14
6.38, 
43325.14
6.141, 

гора 47.5 BG0001493 47.5 91W0 
9150 

прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Черни 
осъм 

подотде
ли 

гора   BG0001493   91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.81
4.26 и 
35290.80
4.16 

гора 6.298 BG0001493 1.99
9 

91М0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балканец 02448.57
.21 

гора 9.998 BG0001493 9.99
8 

9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.96
5.10 

гора 19.993 BG0001493 19.9
93 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.90
2.18, 
52218.90
2.125, 
52218.96
5.28 

гора 13.302 BG0001493 4.99
9 

91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  ПУП-ПЗ на ПИ 
62579.23.7 и ПИ 
62579.21.1, землище 
с.Рибарица, 
общ.Тетевен  

Тетевен Рибарица 62579.23
.7, 
62579.21
.1 

за 
жив
отно
в. 
фер
ма 

2.354 BG0001493 2.35
4 

6210* прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Терзийско 72309.31
8.24, 
72309.31
8.10, 
72309.31
9.4, 
72309.33
8.22, 
72309.33
5.4, 
72309.33
8.21, 
72309.31
9.5, 
72309.33
3.20, 
72309.22

гора 20.5 BG0001493 10 91W0 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 
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3.9, 
72309.33
3.4, 
72309.33
3.5 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Чифлик 81476.15
1.2 

гора 16 BG0001493 16 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Рибарица  51 л гора 12.6 BG0001493 0.05 9130 прилепи и безгръбначни 0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.17
9.1 
43325.14
7.7 
43325.16
4.20 
43325.14
6.690 

гора 95.985 BG0001493 95.9
85 

9150 Голям подковонос  
(Rhinolophus ferrumequinum),  
Дългоух нощник 
 (Myotis bechsteinii),  
Широкоух прилеп 
 (Barbastella barbastellus),  
Бръмбар рогач (Lucanus cervus),  
Обикновен сечко (Cerambyx cerdo),  
Буков сечко (Morimus funereus),  
*Осмодерма (Osmoderma eremita),  
Cucujus cinnaberinus,  
*Алпийска розалия (Rosalia alpina), 

0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен   подотде
ли 

гора 3258 BG0001493 3258 9170 
9130 
91W0 

Голям подковонос  
(Rhinolophus ferrumequinum),  
Дългоух нощник 
 (Myotis bechsteinii),  
Широкоух прилеп 
 (Barbastella barbastellus),  
Бръмбар рогач (Lucanus cervus),  
Обикновен сечко (Cerambyx cerdo),  
Буков сечко (Morimus funereus),  
*Осмодерма (Osmoderma eremita),  
Cucujus cinnaberinus,  
*Алпийска розалия (Rosalia alpina), 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.11
6.31, 
05445.12
0.2, 
05445.12
8.25, 
05445.12
8.26, 
05445.12
9.14 

гора 72 BG0001493 72 91М0 
9170 

Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 
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  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

подотде
ли 

гора 1665 BG0001493 1665 9130 
9170 
91W0 

Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.10
4.19  
52218.13
0.9 

гора 34 BG0001493 34 9130 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Троян подотде
ли 

гора 144 BG0001493
, 
BG0000618 

144 9130 Голям подковонос (Rhinolophus 
ferrumequinum), Дългоух нощник (Myotis 
bechsteinii), Широкоух прилеп (Barbastella 
barbastellus) и видове безгръбначни: Бръмбар 
рогач (Lucanus cervus), Обикновен сечко 
(Cerambyx cerdo), Буков сечко (Morimus 
funereus), *Алпийска розалия (Rosalia alpina), 
*Осмодерма (Osmoderma eremita), Cucujus 
cinnaberinus 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.88
2.13 
52218.96
8.19 
52218.97
3.55 
52218.97
3.55 
52218.97
4.31 
52218.97
4.32 
52218.97
4.35 

гора 118.87
3 

BG0001493 114.
874 

91W0 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 
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  План-извлечение Тетевен   подотде
ли 

гора 1135 BG0001493 1135 91W0 
9150 

Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Орешак 53707.11
0.148 
53707.11
0.153 

гора 22 BG0001493 22 9130 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.16
9.19 
43325.16
9.42 

гора 25.6 BG0001493 25.6 91М0 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
3.42 

гора 40.248 BG0001493 40.2
48 

9150 
91G0 

Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Старо село 70500.12
0.27 

гора 28.195 BG0001493 28.1
95 

9150 
9170 

Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
3.12 
05445.12
5.39 
05445.12
5.40 

гора 50.988 BG0001493 40.9
90 

91М0 
9150 

Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.23
8.16 
80902.23
8.45 

гора 9.698 BG0001493 9.69
8 

 
91W0 

Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Шипково 83212.14
9.7 

гора 46.821 BG0001493 46.8
21 

9130 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

 План-извлечение Тетевен Рибарица 62579.21
7.576 
62579.21
7.575 

гора 8.037 BG0001493 8.03
7 

0 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

 Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.96
8.20 

гора 37.212 BG0001493 37.2
12 

0 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 
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 Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.11
3.85 
35290.80
4.2 
35290.81
0.61 
35290.84
3.43 
35290.84
1.64 
35290.81
0.7 

гора 37.296 BG0001493 12.1
99 

91М0 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Балабанск
о 

02302.10
8.19 
02302.3.
206 
02302.10
4.14 
02302.10
1.2 

гора 63.329 BG0001493 48.5
96 

91М0 
9170 

Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.90
2.109, 
52218.90
2.96, 
52218.90
4.120, 
52218.95
1.4, 
52218.95
4.1 

гора 6.6 BG0001493 6.6  
91W0 

Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.11
7.57, 
43325.12
0.21, 
43325.14
1.6 

гора 11.2 BG0001493 5.2 9150 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.14
1.41 

гора 4 BG0001493 4 9150 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 

0 0 0 0 
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/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.14
1.37, 
43325.14
3.68 

гора 21.8 BG0001493 21.8 9150 
9170 

Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.13
0.65 
43325.14
1.50 
43325.14
2.10 
43325.16
4.19 

гора 15.496 BG0001493 15.4
96 

 
91W0 
9170 

Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.24
0.8 

гора 33.793 BG0001493 33.7
93 

 
91W0 
91М0 

Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

подотде
ли 

гора 2998 BG0001493 2998  
91W0 
9170 
9130 

Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.16
1.27 
15703.16
4.18 
15703.17
3.23 

гора 5.1 BG0001493 2.7 9150 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 72343.53
.242 

гора 32.5 BG0001493 32.5 9170 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 

0 0 0 0 
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Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

  План-извлечение Тетевен Тетевен 72343.53
.257 

гора 11 BG0001493 11  
91W0 

Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.14
7.17 

гора 29.194 BG0001493 29.1
94 

 
91W0 

Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  План-извлечение Априлци Априлци подотде
ли 

гора   BG0001493   9130 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Дивчовото подотде
ли 

гора 551 BG0001493 551  
91W0 

Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  План-извлечение Троян Черни 
Осъм 

подотде
ли 

гора 2998 BG0001493 2998  
91W0 
9130 

Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 
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  Горскостопанска 
програма 

Априлци Велчево 10567.33
7.12 

гора 11 BG0001493 11 91W0 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Априлци 52218.90
2.100, 
52218.95
4.12, 
52218.96
5.22 

гора 11.5 BG0001493 3 91W0 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Калейца 35290.81
9.14 
35290.80
1.16 
35290.84
4.10 

гора 11.698 BG0001493 3.99
9 

91М0 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Рибарица 62579.23
0.105 

гора 14.313 BG0001493 14.3
13 

0 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Борима 05445.12
9.15 
05445.12
8.27 

гора 23.997 BG0001493 23.9
97 

91М0 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 



стр.  143 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Орешак 53707.83
.105 
53707.83
.107 
53707.11
0.48 
53707.11
4.1 
53707.11
4.14 
53707.11
8.18 
53707.11
8.19 
53707.12
0.4 
53707.12
0.9 

гора 31.433 BG0001493 23.6
94 

9130 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Глогово 15148.13
1.13 

гора 28.995 BG0001493 28.9
95 

91W0 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Черни Вит 80902.23
7.187 

гора 11.144 BG0001493 11.1
44 

91М0 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  План-извлечение Априлци Априлци 52218.92
.16 

гора 72 BG0001493 36 9130 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Угърчин Лесидрен 43325.14
1.34 
43325.14
1.35 

гора 17.5 BG0001493 17.5 9150 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 

0 0 0 0 
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Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Черни 
Осъм 

80981.18
.19, 
80981.18
.41, 
80981.11
6.14, 
80981.11
7.24 

гора 77.2 BG0001493 77.2 9130     
91W0 

Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Априлци Велчево 
Априлци 

10567.2.
5 
10567.32
6.26 
10567.32
6.40 
10567.32
8.5 
10567.33
0.13 
10567.33
2.33 
52218.3.
14 
52218.31 

гора 13.999 BG0001493 7.29
9 

91W0 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Тетевен 
Рибарица 

72343.63
.172 
72343.63
.173 
72343.63
.157 
62579.23
1.43 

гора 26.000 BG0001493 26.0
00 

9150 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  План-извлечение Угърчин Лесидрен 43325.16
3.64 

гора 50 BG0001493 50 0 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 



стр.  145 

  План-извлечение Тетевен Рибарица 
Васильово 
Голям 
Извор 
Тетевен 
Ябланица 

подотде
ли 

гора   BG0001493   0 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.17
7.38 

гора 8.5 BG0001493 8.5 91W0 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Тетевен Глогово 15148.10
8.11 

гора 43 BG0001493 43 91W0 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  План-извлечение Тетевен Тетевен 72343.69
.32 

гора 11 BG0001493 11 91W0 Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 

  Горскостопанска 
програма 

Троян Голяма 
Желязна 

15703.16
1.56 
15703.16
3.13 
15703.17
7.16 

гора 12.550 BG0001493 
BG0000616 

12.5
50 

91W0 
91М0 

Голям подковонос /Rhinolophus 
ferrumequinum/, Дългоух нощник /Myotis 
bechsteinii/, Широкоух прилеп /Barbastella 
barbastellus/, Бръмбар рогач /Lucanus cervus/, 
Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков 
сечко /Morimus funereus/, *Осмодерма 
/Osmoderma eremita/, Cucujus cinnaberinus, 
*Алпийска розалия /Rosalia alpina/ 

0 0 0 0 
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Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС инвестиционни предложения (ИП) на територията на РИОСВ – Плевен (посл. актуализация 13.10.2022 г.) ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) 

Наименование на ИП Местоположение       
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Временен противопожарен водоем за 
неприкосновен противопожарен запас от вода 

Троян Бели Осъм 03489.28.58, 
03486.28.59 

13,24 BG0002128 0 0 0   0 0 

Изграждане на жилищна сграда на един етаж със 
застроена площ 170 кв.м и РЗП - 280 кв.м 

Тетевен Рибарица 62579.121.10 1,632 BG0002128 1,632 0 0 0 0 0 

ПУП - ПРЗ за ПИ 72343.54.195 м. "Преграда"гр. 
Тетевен в терен за жилищно застрояване 

Тетевен Тетевен  72343.54.195 0,687 8G0002128 0,687 0 0 0 0 0 

Изграждане на жилищна сграда в ПИ № 
62579.121.10, м.”Хаджийското”, землище с. 
Рибарица, община Тетевен, област Ловеч 

Тетевен с. Рибарица  62579.121.10 1,632 BG0002128 1,632 Птици 0 0 0 0 

Изграждане на жилищна сграда за социални 
услуги - резидентен тип след одобряване на ПУП 
за ПИ 62579.241.106 

Тетевен Рибарица 62579.241.106 9,837 BG0002128 9,837 Птици 0 0 0 ПН 308-
ОС/2012 

Изграждане на нова жилищна сграда и 
допълващо застрояване към нея в ПИ № 
62579.62.559 след одобряване на ПУП-ПРЗ, в 
земл. на с. Рибарица, общ. Тетевен 

Тетевен Рибарица 62579.62.559 3.001 BG0002128 3.001 Птици 0 0 0 ПН 63-
ОС/2014 

Изграждане на една жилищна сграда в ПИ 
№501.658, с .Рибарица 

Тетевен Рибарица 62579.501.658 0.897 BG0002128 0 0 0 0 0 0 

ИП “Промяна начина на трайно ползване на земя 
в ПИ №, № 62579.185.11 и 62579.185.12 от 
“ливада” в “овощна градина” 

Тетевен с. Рибарица 62579.185.11 и 
62579.185.12  

5.001, 
7.220 

BG0002128 5.001, 
7.220 

птици 0 0 0 0 

"Рибарник Динките" в ПИ 62579.117.601, 
местността "Черна река", с. Рибарица, общ. 
Тетевен 

Тетевен Рибарица 62579.117.601 0,42 BG0002128 0,42 0 0 0 0 0 

"Изграждане на къща за гости" Тетевен с. Рибарица 62579.164.2 4.034 BG0002128 4.034 0 0 0 0 0 

"Изграждане на нова жилищна сграда и 
допълващо застрояване към нея в ПИ № 
80902.241.373, с. Черни Вит, община Тетевен" 

Тетевен Черни Вит 80902.241.373 0.472 BG0002128 0.472 0 0 0 0 0 
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"Бетонен комплектен трансформаторен пост 
(БКТП) в ПИ № 62579.168.90, с. Рибарица, кабел 
СрН-20 kV и кабел НН в м. "Костина", с. Рибарица, 
общ. Тетевен" 

Тетевен Рибарица ПИ № 168.90, № 
159.30, 159.316, 
168.101, 501.514, 
501.517 

1.949; 
7.628; 
10.093; 
15.437;  
19.775; 
9.094 

BG0002128 1.949; 
7.628; 
10.093; 
15.437;  
19.775; 
9.094 

0 0 0 0 0 

"Промяна начина на трайно ползване на  
ПИ №62579.75.21, с. Рибарица, община Тетевен, 
оббласт Ловеч от "ливада" в "нива" 

Тетевен Рибарица ПИ № 62579.75.21 14.442 BG0002128 14.442 0 0 0 0 ПН 258- 
ОС/2013 

Промяна начина на трайно ползване на 
 ПИ №20996.15.101,с. Дивчовото, община 
 Тетевен,област Ловеч, от "ливада" в "двруг 
 вид земеделска земя" 

Тетевен Дивчовото ПИ №20996.15.101 4.703 BG0002128 4.703 0 0 0 0 ПН 267- 
ОС/2013 

Изграждане на жилищна сграда в ПИ  
№62579.106.32, м. "Мазъта", с. Рибарица 

Тетевен Рибарица ПИ № 62579.106.32 0.547 BG0002128 0.547 0 0 0 0 ПН 274- 
ОС/2013 

Еднофамилна жилищна сграда за собствени 
нужди в ПИ № 62579.132.20, м. "Суар", 
с. Рибарица, общ. Тетевен, област Ловеч 

Тетевен Рибарица ПИ № 62579.132.20 0.547 BG0002128 0.547 0 0 0 0 ПН 275- 
ОС/2013 

“Изграждане на нова жилищна сграда до 180 кв. 
м в част от ПИ № 62579.168.25, с. Рибарица, 
община Тетевен, област Ловеч” 

Тетевен Рибарица 62579.168.25 2.576 BG0002128 2.576 Малък ястреб 
(Accipiter 
nisus), 
Обикновен 
мишелов 
(Buteo buteo), 
Осояд (Pernis 
apivorus), 
Горска 
чучулига 
(Lullula 
arborea), 
Червеногърба 
сврачка (Lanius 
collurio). 

0 0 0 0 

"Създаване на овощна градина" в 
ПИ№62579.171.9, з-ще с. Рибарица 

Тетевен Рибарица 62579.171.9 7.033 BG0002128 7.033 0 0 0 0 ПН 112-
ОС/2015 

Строителство на път и мост над р. Къкрина - ПИ № 
62579.164.2 

Тетевен Рибарица 62579.168.91 
62579.164.2 

18 метра BG0002128 18 
метра 

0 0 0 0 0 

"Строителство на къща за гости" Тетевен с. Рибарица 62579.164.2 4.033 BG 0002128 4.033 0 0 0 0 0 

„Ремонт на производствена сграда за бутилиране 
на изворна вода“ 

Тетевен Дивчовото 20996.12.51 1.765 BG0002128 1.765 0 0 0 0 0 

"Външно електрозахранване на ЖС в УПИ І-
109092, м. "Явор дял", земл. на с. Рибарица, общ. 
Тетевен 

Тетевен Рибарица 62579.88.25,  
62579.109.479,  
62579.120.412, 
62579.121.418 

153 
метра 

BG0002128 153 
метра 

0 0 0 0 0 
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“Строителство на комбинирана спортна 
площадка“ 

Тетевен с. Рибарица 62579.164.3 2.044 BG 0002128  2.044 0 0 0 0 0 

"Изграждане на 3 бр. къщи за гости в ПИ № 
62579.145.54, с. Рибарица, община Тетевен, 
област Ловеч 

Тетевен Рибарица 62579.145.54 5.9 BG0002128 5.9 птици 0 0 0 0 

„Изграждане на базова станция с честота и обхват 
от 900 до 2100 Mhz в ПИ № 62579.157.8, с. 
Рибарица, община Тетевен, област Ловеч“ 

Тетевен с. Рибарица 62579.157.8 0.281 BG0002128  0.281 0 0 0 0 0 

„Изграждане на едноетажна селскостопанска 
постройка за съхранение на селскостопанска 
продукция и инвентар, в това число и помещение 
за обитаване в нея“ в ПИ№ 62579.150.9, землище 
на с. Рибарица, общ. Тетевен  

Тетевен с. Рибарица 62579.150.9 2.972 BG0002128 2.972 0 0 0 0 0 

"Създаване на нива" в ПИ 62579.132.43, з-ще с. 
Рибарица, общ. Тетевен 

Тетевен с. Рибарица 62579.132.43 3.096 BG0002128 3.096 0 0 0 0 ПН 346-
ОС/2017 

„Разширение на съществуващ цех за бутилиране 
на изворна вода в ПИ № 20996.12.51, з-ще с. 
Дивчовото“  

Тетевен Дивчовото 20996.12.51, 
20996.12.47, 
20996.12.49 

5.768 BG0002128 5.768 0 0 0 0 0 

„Реконструкция, преустройство и промяна на 
предназначението на съществуваща нискоетажна 
жилищна сграда в рекреационен обект за 
сватбени церемонии“ 

Тетевен с. Рибарица 62579.501.191 2.029  BG 0002128  2.029  0 0 0 0 ПН 219-
ОС/2018  

„Изграждане на складова постройка и басейни за 
малки рибки“ 

Тетевен с. Рибарица 62579.117.601 2.911  BG0002128  2.911  0 0 0 0 0 

„Изграждане на жилищни сгради“ Тетевен с. Рибарица 62579.83.23 3.387  BG0002128  3.387  0 0 0 0 0 

„Изграждане на фотоволтаичен парк с мощност 
4.95 MW“ 

Тетевен с. 
Дивчовото 

20996.17.57 81.985  BG0002128  81.985  0 0 0 0 ПН 177-
ОС/2020  

“Изграждане на рибен проход на водохващането 
на ВЕЦ “Черни Вит” на             р. Черни Вит, з-ще на 
с. Черни Вит, община Тетевен” 

Тетевен Черни Вит ПИ № 80902.23.172 54 BG 0002128 0 0 0 0 0 0 

"Реконструкция и изместване на въздушна мрежа 
НН с ВКЛ и изнасяне на електромерни табла от ТП 
- 11, в землището на с. Рибарица, общ. Тетевен" 

Тетевен с. Рибарица ПИ № 62579.501.517;            
ПИ № 62579.501.571;             
ПИ № 62579.501.573;             
ПИ № 62579.501.574;            
ПИ №  
62579.168.101;           
ПИ № 62579.167.101;             
ПИ № 62579.159.405;             
ПИ № 62579.159.316                  

3286 м. 
дължина 
на 
трасето 

BG 0002128 
"Централен 
Балкан - 
буфер" 

  0 0 0 0 0 

„Изграждане на мост в ПИ № 20996.8.89, 
свързващ ПИ № 20996.8.94 и ПИ № 20996.12.41, с. 
Дивчовото" 

Тетевен с. 
Дивчовото 

20996.8.89 43.602 BG0002128 0.024 0 0 0 0 0 
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Изграждане на свободно разположена, 
едноетажна стопанска постройка за съхранение на 
селскостопанска продукция и инвентар, 
включително помещение за обитаване в нея“ в ПИ 
№ 62579.88.23, з-ще с. Рибарица, общ. Тетевен, 
общ. Ловеч 

Тетевен с. Рибарица 62579.88.23 1.600 BG0002128 1.600 Бял щъркел 
(Ciconia 
ciconia), Черен 
щъркел 
(Ciconia nigra), 
Белоопашат 
мишелов 
(Buteo rufinus), 
Ливаден 
дърдавец (Crex 
crex), Сив 
кълвач (Picus 
canus), Горска 
чучулига 
(Lullula 
arborea), 
Червеногърба 
сврачка (Lanius 
collurio) и др 

0 0 0 0 

„Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и 
допълващо застрояване към нея“ 

Тетевен с. 
Дивчовото 

20996.12.89 2.422  BG0002128 2.422  Черношипа 
ветрушка 
(Falco 
tinnunculus), 
Малък орел 
(Hieraaetus 
pennatus), 
Осояд (Pernis 
apivorus), 
Лещарка 
(Bonasa 
bonasia), 
Полубеловрата 
мухоловка 
(Ficedula 
semitorquata), 
Врабчова 
кукумявка 
(Glaucidium 
passerinum), 
Бял щъркел 
(Ciconia 
ciconia), 
Ливаден 
дърдавец (Crex 
crex). 

0 0 0 0 
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„Изграждане на селскостопанска сграда за 
съхранение на селскостопанска продукция и 
инвентар“ в ПИ № 62579.89.12, м. Дебелщица, з-
ще с. Рибарица, общ. Тетевен, общ. Ловеч 

Тетевен с. Рибарица 62579.89.12 2.511 BG0002128 2.511 Черен щъркел 
(Ciconia nigra); 
Бял щъркел 
(Ciconia 
ciconia); Малък 
орел 
(Hieraaetus 
pennatus); 
Осояд (Pernis 
apivorus); 
Късопръст 
ястреб 
(Accipiter 
brevipes); 
Белоопашат 
мишелов 
(Buteo rufinus); 
Ливаден 
дърдавец (Crex 
crex); 
Червеногърба 
сврачка (Lanius 
collurio); 
Черночела 
сврачка (Lanius 
minor); 
Ястребогушо 
коприварче 
(Sylvia nisoria) 

0 0 0 0 

„Изграждане на две едноетажни сгради с 
жилищно предназначение“ в ПИ№ 62579.168.51, 
землище с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч  

Тетевен с. Рибарица 62579.168.51 7.935 BG0002128 2.000 Черен щъркел 
(Ciconia nigra); 
Бял щъркел 
(Ciconia 
ciconia); Малък 
орел 
(Hieraaetus 
pennatus); 
Осояд (Pernis 
apivorus); 
Късопръст 
ястреб 
(Accipiter 
brevipes); 
Белоопашат 
мишелов 
(Buteo rufinus); 

0 0 0 0 
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Ливаден 
дърдавец (Crex 
crex); 
Червеногърба 
сврачка (Lanius 
collurio); 
Черночела 
сврачка (Lanius 
minor); 
Ястребогушо 
коприварче 
(Sylvia nisoria) 

 

Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС планове, програми и проекти (ППП) на територията на РИОСВ – Плевен (посл. актуализация 30.6.2022 г.) ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) 

Наименование на ППП Местоположение       
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План за урегулиране на ПИ 
62579.145.47 м. "Заводна" с. 
Рибарица в терен за жилищно 
строителство 

Тетевен Рибарица 62579.145.47 2,385 BG0002128 2,385 0 0 0 0 0 

План за урегулиране на ПИ № 
62579.120.31 с цел обособяване на 
нов УПИ ІV 

Тетевен Рибарица 62579.120.31 2 BG0002128 2 0 0 0 0 ПН 33-
ОС/2014 

План за урегулиране на ПИ 
62579.122.3 в размер на 9077 м2 и 
ПИ 62579.122.2 в размер 1641 м2 с 
цел обособяване на УПИ ХІ и УПИ VІІ 
за довършване на започналото 
изграждане на ваканционно селище 

Тетевен Рибарица 62579.122.3  10,718 BG0002128 10,718 0 0 0 0 0 

Подробен устройствен план (ПУП) на 
ПИ № 72343.55.203, гр. Тетевен 

Тетевен Тетевен 72343.55.203 7.356  BG0002128 7.356  0 0 0 0 0 

Подробен устройствен план (ПУП) на 
ПИ № 20996.7.89, с. Дивчовото, 
община Тетевен, област Ловеч 

Тетевен Дивчовото 20996.7.89 0.804 BG0002128  0.804 0 0 0 0 0 
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„Подробен устройствен план (ПУП) 
на ПИ № 62579.185.78, с. Рибарица, 
община Тетевен, област Ловеч“ 

Тетевен с. Рибарица 62579.185.78 4.112 BG 
0002128 

4.112 0 0 0 0 ПН 62-
ОС/2019 

„Изменение на Подробен 
устройствен план – План за 
регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в 
обхват ПИ № 62579.500.141 и ПИ № 
62579.500.278, землище на с. 
Рибарица, общ. Тетевен“  

Тетевен Рибарица  62579.500.141, 
62579.500.278 

0.613, 0.514 BG0002128 0.613, 
0.514 

0 0 0 0 0 

ПУП – ПРЗ на ПИ № 62579.156.49, м. 
„Старчов дол“, с. Рибарица, община 
Тетевен, област Ловеч 

Тетевен с. Рибарица 62579.156.49 2.961  BG0002128 2.961  Ливаден 
дърдавец (Crex 
crex), Бял 
щъркел 
(Ciconia 
ciconia), 
Черночела 
сврачка (Lanius 
minor) и др= 

0 0 0 0 

„Подробен устройствен план – план 
за регулация и застрояване (ПУП – 
ПРЗ)" 

Тетевен с. Рибарица 62579.135.6 
62579.135.15 
62579.135.15 
 
 
 
 

1.250  
1.232  
0.947 

BG0002128 3.429 Козодой 
(Caprimulgus 
europaeus), 
Среден пъстър 
кълвач 
(Dendrocopos 
medius), 
Сирийски 
пъстър кълвач 
(Dendrocopos 
syriacus), 
Полубеловрата 
мухоловка 
(Ficedula 
semitorquata), 
Сив кълвач 
(Picus canus), 
Голям ястреб 
(Accipiter 
gentilis), Бял 
щъркел 
(Ciconia 
ciconia), 
Ливаден 
дърдавец (Crex 
crex). 

0 0 0 0 
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ПУП-ПЗ на ПИ 62579.23.7 и ПИ 
62579.21.1, землище с.Рибарица, 
общ.Тетевен  

Тетевен Рибарица 62579.23.7, 62579.21.1 2.354 BG0002128 2.354 птици 0 0 0 0 

 



стр.  154 

2.3. Компетентен орган РИОСВ – Пловдив. 

С писмо изх. № М-584-1/28.09.2022 г. РИОСВ – Пловдив предоставя Решение № 

42/2022 г. за достъп до информация /приложено към настоящия доклад/, ведно със 

справка, която съдържа следните основни данни: 
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Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС инвестиционни предложения (ИП) на територията на РИОСВ - Пловдив 

Наименование на ИП Местоположение Засегнат тип природно местообитание/ 
местообитание на вид 
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2 4 5 6 7 8 9 14 15 18 22 25 26 

Изграждане на складове, 
магазини и офис 

Карлово с. Кърнаре 131089 1.708 BG0001493 1,708 0 0 0 0 0 Пд-ОС-
002/15.01.2008  

Изграждане на складове, 
магазини и офис 

Карлово с. Кърнаре 131095 3.102 BG0001493 3,102 0 0 0 0 0 Пд-ОС-
003/15.01.2008  

Жилищно строителство - 
еднофамилна жилищна 
сграда с разгъната площ 
около 400 кв.м 

Карлово гр. Калофер 079007 3.507 BG0001493 3,507 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство - 
еднофамилна жилищна 
сграда с разгъната площ 
360- 400 кв.м 

Карлово гр. Калофер 079008 9.823 BG0001493 9,823 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Карлово гр. Калофер 085029 0.622 BG0001493 0,622 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Карлово гр. Калофер 016041 1.519 BG0001493 1,519 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Сопот с. Анево 120013 3.700 BG0001493 3,7 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Сопот с. Анево 046008 9.900 BG0001493 9,9 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Карлово гр. Калофер 085027 3.210 BG0001493 3,21 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство – 
еднофамилна жилищна  
сграда с разгъната площ 
200 кв. м 

Карлово гр. Калофер 029042 3.000 BG0001493 3 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство – 
еднофамилна жилищна  
сграда със застроена  
площ между 400 - 550 кв. 
м 

Карлово с. Иганово 000268 8.730 BG0001493 8,73 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Карлово гр. Калофер 200892 9.680 BG0001493 9,68 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Карлово с. Иганово 000253 5.834 BG0001493 5,834 0 0 0 0 0 0 
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Жилищно строителство – 
еднофамилна жилищна  
сграда /без хотелска 
част/ със застроена площ  
до 100 кв. м 

Карлово гр. Калофер 056043 1.322 BG0001493 1,322 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство – 
еднофамилна жилищна  
сграда /без хотелска 
част/ със застроена площ  
до 100 кв. м 

Карлово гр. Калофер 085008 2.043 BG0001493 2,043 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство – 
една жилищна  сграда 
/вила/ с обща застроена 
площ  до 60 кв. м 

Карлово гр. Калофер 085036
085035 

1.007 BG0001493 1,007 0 0 0 0 0 0 

Изграждане на складове, 
магазини и офис 

Карлово с. Кърнаре 131089 1.708 BG0001493 1,708 0 0 0 0 0 0 

Дестилерия за етерични 
масла, складове за 
съхранение на 
продукция, магазин и 
офиси 

Карлово с. Иганово 000253 5.834 BG0001493 5,834 0 0 0 0 0 0 

Бензиностанция, 
складове, магазини и 
офиси 

Карлово с. Кърнаре 131095 3.102 BG0001493 3,102 0 0 0 0 0   

Бизнес сграда – 
нискоетажна сграда с 
офиси и конферентни 
зали, без хотелска част, 
със застроена площ до  
200 кв. м. за  цялата 
сграда 

Сопот с. Анево 024008 4.163 BG0001493 4,163 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Сопот гр. Сопот 122070 1.000 BG0001493 1 0 0 0 0 0 0 

Изграждане на жилищна 
сграда в имот № 000027 
и озеленяване в имоти 
№ 000004 и № 000005 

Сопот гр. Сопот 000004 
000005
000027 

6,037 BG0001493 6,037 0 0 0 0 0 0 

Изграждане на МВЕЦ 
„Равна” на р. Равна от 
кота 604,0 до кота 900,0 

Карлово с. Розино 133007
000094 

3.938 BG0001493 3.938 0 0 0 0 0 0 

Възстановяване на 
разрушено крило на 
мост и изграждане на 
подпорни стени и праг – 
река Коджа дере 

Карлово с. Христо 
Даново 

0 0 BG0001493 0 0 0 0 0 0 0 
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Изграждане на МВЕЦ 
„Итали ” на р. 
Невалийска 

Карлово с. 
Васил Левски 

000168
058006 

0 BG0001493 0 0 0 0   0 0 

Жилищно строителство Сопот гр. Сопот 000004
000005 

2.867 BG0001493 2,867 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Карлово гр. Карлово 36498.
702.79
2 

0.686 BG0001493 0,686 0 0 0 0 0 0 

Магазин, склад и цех за 
сглобяване на 
алуминиева и PVC 
дограма 

Сопот с. Анево 073001 0.450 BG0001493 0,45 0 0 0 0 0 0 

Добив на инертни 
материали от наносно 
отложение  в  коритото 
на река Белята от км. 1 
+500 до км. 2 +300 

Карлово с. Слатина, с. 
Христо 
Даново 

р. 
Белята 

0 BG0001493 0 0 0 0 0 0 0 

Изграждане на 
пъстървово стопанство - 
рибарник  с ресторант 

Карлово гр. Калофер 079007 0 BG0001493 0 0 0 0 0 0 0 

Реконструкция и 
разширение на   
съществуващи стопански 
постройки в жилищни 
сгради 

Карлово гр. Калофер 016062
016063 

2.100 BG0001493 2,1 0 0 0 0 0 0 

Изграждане на 
кравеферма с 
обслужващи сгради за 
50 крави 

Карлово с. 
Васил Левски 

000289 8.614 BG0001493 8,614 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Карлово гр. Карлово 36498.
702.47 

0.400 BG0001493 0,4 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Карлово гр. Калофер 016059 1.000 BG0001493 1 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Сопот с. Анево 00480.
38.11 

11.819 BG0001493 11,819 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство – 
две сгради за временно 
обитаване 

Карлово с. 
Васил Левски 

057111
057118
057125 
057126 

21.754 BG0001493 21,754 0 0 0 0 0 0 

Изграждане на хотел Сопот  гр. Сопот 68080.
176.62
0 

6.037 BG0001493 6,037 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Сопот с. Анево 00480.
38.11 

11.819 BG0001493  11,819 0 0 0 0 0 0 
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Изграждане на 
ваканционно селище 

Карлово гр. Карлово 008070
008071
008068
008069
008065
008066
008067 

13.394 BG0001493 13,394 0 0 0 0 0 0 

Изграждане на 
кравеферма за 200  бр. 
животни 

Карлово гр. Клисура 094122 3.000 BG0001493 3 0 0 0 0 0 0 

Изграждане на 
кравеферма за 200  бр. 
крави 

Карлово гр. Клисура 094075 5.200 BG0001493 4 0 0 0 0 0 0 

Автосалон, магазин, 
офис и складове 

Сопот гр. Сопот 68080.
122.1 

3.090  BG0001493 3,09 0 0 0 0 0 0 

Изграждане на 
кравеферма за 50 броя 
животни 

Карлово с. Хр. Даново 129023 1.185  BG0001493 1,185 0 0 0 0 0 0 

Изграждане на обект 
животновъдна ферма за 
отглеждане на 100 броя 
едър рогат добитък и 
обслужващи сгради 

Карлово гр. Калофер 039118 8.159 BG0001493 8,159 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Сопот с. Анево 00480.
120.9 

16.344  BG0001493  16,344 0 0 0 0 0 0 

Изграждане на конюшна 
за 4 бр. коне 

Карлово с. Розино 134064 1.781 BG0001493  1,781 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Карлово гр. Калофер 063120 2.000 BG0001493 2 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Карлово гр. Карлово 36498.
703.44 

1,725 BG0001493 0,074 0 0 0 0     

Изграждане на 
селскостопанска сграда 
за отглеждане на 
животни (50 крави) и 
помещение за 
обитаване 

Карлово с. Розино 526002 26.066 BG0001493 26,066 0 0 0 0 0 0 

Къща за гости Карлово гр. Калофер 016066 3.092 BG0001493 3,092 0 0 0 0 0 0 

Къща за гости Карлово гр. Калофер 85047 1.057 BG0001493 1,057 0 0 0 0 0 0 

Горскостопански план 
(ГСП) и План за защита 
от пожари на горските 
територии 

Карлово гр. Карлово 36498.
363.1  

873.00
0  

BG0001493 873.00
0 

0 0 0 0 0 0 
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Изграждане на 
стопанска постройка 
/портиерна/ 

Карлово с. Розино 134088 3.984 BG0001493 3,984 0 0 0 0 0 0 

Изграждане на 
животновъдна 
(говедовъдна) ферма за 
50 броя животни и 
обслужващи сгради 

Карлово гр. Калофер 039107 4,415 BG0001493 4,415 0 0 0 0 0 0 

Център за услуги за 
домашни любимци 

Карлово с. 
Васил Левски 

012107  4.899 BG0001493 4,899 0 0 0 0 0 0 

Еко Къмпинг Карлово гр. Калофер 079005
079006 

4.443 BG0001493 4,443 0 0 0 0 0 0 

Изграждане на 
овцеферма и дестилерия 
за етерично-маслени 
суровини в имот № 
142040 и собствен 
водоизточник за тях в 
имот № 142062 в 
землището на с.Розино, 
общ.Карлово, 
обл.Пловдив 

Карлово с. Розини 142040
142062  

  BG0001493   0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Карлово гр. Калофер 017093 5,064 BG0001493 5,064 0 0 0 0 0 0 

Разширение на 
говедовъдна ферма в ПИ 
300006 и изграждане на 
сеновал в ПИ 134092, 
с.Розино, Община 
Карлово, Област 
Пловдив 

Карлово с. Розино 300006 
134092 

  BG0001493        
 

      

Строеж на 
селскостопанска сграда 
за екстензивно 
отглеждане на 90 броя 
овце 

Карлово с. Христо 
Даново 

173015 2,235 BG0001493  2,235 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Карлово гр. Калофер 015031 3,004 BG0001493 3,004 0 0 0 0 0 0 
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Система за 
капково напояване, 
изграждане на два броя 
сондажни кладенци, 
изграждане на система 
за предпазване от 
градушки на 57,007 дка 
лозови насаждения, 
изграждане на подпорна 
конструкция за 57, 007 
дка. лозови насаждения, 
СМР помпено-филтърна 
система за 57,007 дка 
лозови насаждения, 
създаване на 57,007 дка. 
насаждения от десертни 
лозя, закупуване на 
специализирана техника 

Карлово с. Иганово 052002
052003
052006
052007
052008
052009
052010
052011 
052012
052016
053028
053029
053030
053040
053041
053047 

57,007 BG0001493 19,75 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Сопот гр. Сопот 68080.
406.20
7 

1,16 BG0001493 0,0029 0 0 0 0 0 0 

Целогодишно 
отглеждане на 
зеленчуци култури в 
оранжерия с 
хидропонна система  

Карлово с. 
Васил Левски 

056081 6,604 BG0001493 6,604 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство и 
сондажен кладенец 

Сопот с. Анево 00480.
120.31 

3,000 BG0001493 3 0 0 0 0 0 0 

РАЗШИРЕНИЕ   НА ОБЕКТ 
„ЖИВОТНОВЪДНА  
/ГОВЕДОВЪДНА/ ФЕРМА 
ОТ 50 НА 70 БР. И 
ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ 

Карлово гр. Калофер 039106 2,473  BG0001493 2,473 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Карлово с. Христо 
Даново 

126003  1,342 BG0001493 1,342 0 0 0 0 0 0 

Изграждане на „ОБЕКТ 
835–Цех за 
производство на 
специална продукция 

Карлово с. Певците 000013
, УПИ I 

  BG0001493   0 0 0 0 0 0 

Ремонт и оборудване на 
цех за производство на 
краве кисело и прясно 
мляко, сметана, краве 
сирене и сладолед 

Карлово с. Розино 300006 15,418 BG0001493 15,418 0 0 0 0 0 0 
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Ремонт и оборудване на 
цех за производство на 
млечен сладолед 

Карлово с. Розино 134076 0,801 BG0001493 0,801 0 0 0 0 0 0 

Отглеждане на коне Карлово с. Розино 134064  
300006 

17,199 BG0001493 17,199 0 0 0 0 0 0 

Автосалон, офис Сопот гр. Сопот 68080.
122.35 

2,05 BG0001493 2,05 0 0 0 0 0 0 

„Увеличаване 
капацитета на 
говедовъдна ферма от 
50 на 150 бр. животни”  

с. Розино общ. 
Карлово 

300006 15418 BG0001493 
„Централе
н Балкан-
буфер”  

15,418 0 0 0 0 0 0 

„Животновъден обект – 
ферма за отглеждане на 
говеда и приплодите 
им”  

с. Христо 
Даново 

общ. 
Карлово 

77462.
129.24 

3832 BG0001493 3,832 0 0 0 0 0   

Закупуване на мобилна  
кланица за добив и 
транжиране на месо от 
собствени преживни 
животни 

с. Розино общ.Карлово 62949.
134.93 

16,189
2 

BG0001493 16,189 0 0 0 0 0 0 

„Разширение на 
стопанството чрез ново 
засаждане на овощни 
дървета – сливи – 2,193 
дка “  

с. Анево общ. Сопот 00480.
7.29 

2,354 BG0001493 2,354 0 0 0 0 0 0 

„Хотел, ресторант, 
складова база за 
промишлени стоки, 
автобазар , магазин и 
офиси”  

гр. 
Карлово 

общ.Карлово 36498.
8.20 и  
36498.
8.203  

9,972 BG0001493 
„Централе
н Балкан-
буфер” 

9,972 0 0 0       

„Жилищно строителство“ гр. 
Калофер 

общ. гр. 
Калофер  

№3549
6.41.41 

3,163 BG0001493  3,163 0 0 0 0 0 0 

"Жилищно строителство" Карлово Карлово 35496.
16.49 

3,85 BG0001493  3,85 0 0 0 0 0 0 

"Ремонт и преустройство 
на съществуваща сграда-
краварник в 
туристическа спълня със 
стаи за настаняване"  

Карлово с.Розино ПИ 
62949.
300.6.3 

0,27 BG0001493  0,27 0 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Карлово Калофер 35496.
16.71 

3,664 BG0001493 3,664 0 0 0 0 0 0 

"Жилищно строителство" Карлово Калофер 35496.
17.86 
35496.
17.87 

4.302 BG0001493  4,302      
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"Жилищно строителство" Карлово Калофер 35496.
17.55 

2.062 BG0001493  2,062      
 

      

„Жилищно строителство“ Карлово Калофер 35496.
17.50 

6.093 BG0001493  6,093      
 

      

„Жилищно строителство”  Карлово Калофер 35496.
17.237 

3 BG0001493  3      
 

      

„Жилищно строителство”  Карлово Калофер 35496.
16.10 

1.999 BG0001493  1,999      
 

      

 
Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС планове, програми и проекти (ППП) на територията на РИОСВ - Пловдив 

Наименование на ППП  Местоположение       
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Усвояване на засегната от абиотични 
фактори през зимния период на 2007 -2008 
г. иглолистна дървесина, чрез извършване 
на събиране и изнасяне на сухата и 
паднала дървесна маса 

Карлово гр. 
Клисура 

22-ж,и; 23-б,г,е,ж,н,и; 24-в,г,д; 25-
м,н,о; 26-и,к,л; 27-п,р,с; 28-б,г,к; 
37-а; 40-о 

0 BG0001493 0 0 0 0 0 0 

Промяна на вида сеч  в отдели 133 „е”, 134 
„в”; 135 „а”, 135 „в”; 147 „б”, 160 „в”, 
землище на с. Климент, общ. Карлово,  197 
„з”, землище с. Анево, общ. Сопот  и 198 
„ж”, землище гр. Сопот, общ. Сопот по ЛУП 
на ДГС Карлово от 2004 г 

Сопот с. Анево 197 „з” 0 BG0001493 0 0 0 0 0 0 

Промяна на вида сеч  в отдели 133 „е”, 134 
„в”; 135 „а”, 135 „в”; 147 „б”, 160 „в”, 
землище на с. Климент, общ. Карлово,  197 
„з”, землище с. Анево, общ. Сопот  и 198 
„ж”, землище гр. Сопот, общ. Сопот по ЛУП 
на ДГС Карлово от 2004 г 

Сопот гр. Сопот 198 „ж” 0 BG0001493 0 0 0 0 0 0 

Промяна  на вида и интензивността на 
сечта  в отдел 34 „и”, землище на с. Богдан, 
и отдел  457 „м”, землище на гр. Калофер, 
общ. Карлово,  по ЛУП на ДГС Карлово от 
2004 г. 

Карлово гр. 
Калофер 

457 „м” 0 BG0001493 0 0 0 0 0 0 
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Подробен устройствен план  за промяна 
предназначението на имоти № 224031, 
224032, 224033, 224034, 224035, 224036, 
224037, 224038, 224039, 224040, 224046, 
224049, 224050, 224057, 224058, 224059, 
224060, 224061 и 224062,  землище на с. 
Хр. Даново, Община Карлово 

Карлово с. Христо 
Даново 

224031, 224032, 224033, 224034, 
224035, 224036, 224037, 224038, 
224039, 224040, 224046, 224049, 
224050, 224057, 224058, 224059, 
224060, 224061  224062 

102.362 BG0001493 102.362 0 0 0 0 0 

Програма за управление на отпадъците на 
община Карлово  

Карлово       BG0001493      
 

      

Програма за управление на отпадъците на 
община Сопот 

Сопот       BG0001493      
 

      

Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие (ВОМР) на сдружение 
Местна инициативна група (МИГ) – 
Карлово за периода 2018-2023“ 

Карлово       BG0001493      
 

      

 
Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС инвестиционни предложения (ИП) на територията на РИОСВ - Пловдив 

Наименование на ИП Местоположение  
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Изграждане на кравеферма с обслужващи 
сгради за 50 крави 

Карлово с. Васил 
Левски 

050065 3.778 BG0002128 3,778 0 0 0 0 0 

Реконструкция и разширение на   
съществуващи стопански постройки в жилищни 
сгради 

Карлово гр. 
Калофер 

016062, 016063 2.100 BG0002128 2,1 0 0 0 0 0 

Ферма за крави и угояване на телета - 40 бр. Карлово с. Розино 142040 5.719 BG0002128 5,719 0 0 0 0 0 

Изграждане на кравеферма с обслужващи 
сгради за 50 крави 

Карлово с. Васил 
Левски 

000289 8.614 BG0002128 8,614 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Карлово Карлово 36498.702.47 0.400 BG0002128 0,4 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Карлово Калофер 016059 1.000 BG0002128 1,000 0 0 0 0 0 
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Изграждане на животновъдна ферма за 50 
броя едър рогат добитък /биволи/ с 
обслужваща сграда 

Карлово с. Васил 
Левски 

050040 5.928 BG0002128 5,928 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Карлово Калофер 063120 2.000 BG0002128 2,000 0 0 0 0 0 

Къща за гости Карлово Калофер 016066 3.092 BG0002128 3,092 0 0 0 0 0 

Горскостопански план (ГСП) и План за защита от 
пожари на горските територии 

Карлово Карлово 36498.363.1  873.000  BG0002128 873.000 0 0 0 0 0 

Обновяване и увеличаване площта на 
съществуваща орехова градина 

Карлово с. Васил 
Левски 

024002, 024003, 024004, 024005, 024006, 
024008, 024009, 024010, 024011, 024012, 
024013, 024014, 024016, 024017, 024020, 
024026, 024030, 024031, 024034, 024035, 
024037, 024040, 024041, 024043, 024044, 
024047, 024054, 024055, 024056, 024058, 
024307, 024308 

77.484  BG0002128 77,484 0 0 0 0 0 

Селскостопанска сграда за отглеждане на 
животни (40 крави) 

Карлово с. Васил 
Левски 

050060 3.632 BG0002128 3,632 0 0 0 0 0 

Създаване на насаждения от маслодайна роза 
включващо изграждане на система за капково 
напояване, система за оросяване и изграждане 
на сондажен кладенец 

Карлово с. Христо 
Даново 

224024, 224063, 224053, 224065, 224075 68,354 BG0002128 68,354 0 0 0 0 0 

Създаване на лавандулово насаждение с площ 
135,761 дка 

Карлово с. Христо 
Даново 

224076, 224073, 224014, 224026, 224025, 
224027, 224041 и част от имот № 224024 

135.761 BG0002128 135,761 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Карлово Калофер 017093 5,064 BG0002128 5,064 0 0 0 0 0 

Разширение на говедовъдна ферма в ПИ 
300006 и изграждане на сеновал в ПИ 134092, 
с.Розино, Община Карлово, Област Пловдив 

Карлово с. Розино 300006 и 134092   BG0002128     0  0  0   0 

Жилищно строителство Карлово Калофер 015031 3,004 BG0002128  3,004 0 0 0 0 0 

Изграждане на хидропонна система и 
оранжерия за целогодишно отглеждане на 
зеленчукови култури 

Карловою с. Васил 
Левски 

040106 5,712 BG0002128 5,712 0 0 0 0 0 

„Животновъден обект – ферма за отглеждане 
на говеда и приплодите им”  

с. Христо 
Даново 

общ. 
Карлово 

77462.129.24 3,832 BG0002128 3,832 0 0 0 0 0 

"Жилищно строителство" Карлово Калофер 35496.16.49 3,85 BG0002128  3,85 0 0 0 0 0 

Жилищно строителство Карлово Калофер 35496.16.71 3,664 BG0002128 3,664 0 0 0 0 0 

"Жилищно строителство" Карлово Калофер 35496.17.86 35496.17.87 4.302 BG0002128  4,302   0  0  0  0  

"Жилищно строителство" Карлово Калофер 35496.17.55 2.062 BG0002128 2,062   0  0  0  0  

„Жилищно строителство“ Карлово Карлово 36498.306.710 1.709 BG0002128  1,709   0  0  0  0  

„Жилищно строителство”  Карлово Калофер 35496.17.237 3 BG0002128  3   0  0  0  0  

„Жилищно строителство”  Карлово Калофер 35496.16.10 1.999 BG0002128  1,999   0  0  0  0  
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Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС планове, програми и проекти (ППП) на територията на РИОСВ - Пловдив 

Наименование на ППП  Местоположение       
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Програма за управление на отпадъците 
на община Карлово  

Карлово       BG0002128             

Програма за управление на отпадъците 
на община Сопот 

Сопот       BG0002128             

Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие (ВОМР) на сдружение 
Местна инициативна група (МИГ) – 
Карлово за периода 2018-2023“ 

Карлово       BG0002128, 
BG0002054, 
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2.4. Компетентен орган РИОСВ – Стара Загора. 

С писмо изх. № РД-16-5850(1)/28.09.2022 г. РИОСВ – Стара Загора предоставя 

Решение № РД-16-30/28.09.2022 г. за достъп до информация /приложено към настоящия 

доклад/, ведно със следната справка: 

 

1. “Изграждане на девет броя вятърни генератори за производство на 

електроенергия от възобновяеми енергийни източници” в имот № 000655 в землището 

на с. Енина, общ. Казанлък. Имота е с площ 4448,807 дка, като се предвижда смяна на 

предназначението на 14,400 дка. Максимална мощност за всеки около 2 500 Квт, 

максимална височина на кулата до 85 м и диаметър на ротора около 90 м. 

2. “Изграждане на електротрасе 110 kV от ел. подстанция “Ветроком” до 

електропровод 110 kV “Освобождение” с дължина 7862 м. и сервитутна площ 39,310 кв. 

м. в имоти с №№ 000655 в землището на с. Енина, общ. Казанлък, 309001, 000636, 

000639, 000079, 000110, 000330, 000081, 000558, 000613, 000104, 50031 в землището на 

с. Крън, общ. Казанлък, обл. Стара Загора”. Общата площ върху която инвеститора 

предвижда реализацията на ИП е (39,310 кв. м.) от площите на горецитираните имоти, за 

подземното полагане на ел. трасето, след което площта на същите ще се възстанови. Не 

се предвижда изграждането на нова пътна инфраструктура, като ще се използват 

съществуващи пътища. 

3. “Изграждане на трасе на подземен ел. кабел 20 kV с дължина 2831,2 метра 

преминаващ през имот № 204008 с площ 11,260 дка. в землището на с. Ясеново, общ. 

Казанлък. 

4. “Изграждането на 4 индивидуални сгради за отдих, столова с кухня, паркинг и 

зелени площи” в имот № 000951 с площ 9,549 дка в землище на с. Скобелево, общ. Павел 

баня, обл. Стара Загора. 

5. “Реконструкция и разширение на рекреационна зона” в имот № 000491 в 

землището на с. Крън, общ.Казанлък с площ 9,867 дка. 

6. „Разработване на находище за строителни материали "Шейново" в землището на 

с. Шейново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора. Инвестиционното предложение (ИП) 

засяга защитени зони по Натура 2000 - "Централен Балкан - буфер" е код BG0001493 и 

"Централен Балкан - буфер" с код BG0002128 обявена със заповед № РД-321/04.04.2013г. 

(ДВ, бр.46/2013г.). Концесионната площ от 235,397 дка. 

7. “Изграждане на вятьрени генератори (6 бр.)” в имот с № 000086 с площ 26,419 дка 

в землището на с. Габарево, общ. Павел баня. 

8. “Изграждане на МВЕЦ Селце” на река Селченска в землището на с. Селце, общ. 

Мъглиж. Инвестиционното предложение предвижда изграждането на МВЕЦ на р. 

Селченска в учястък от кота 787,00 до кота 726,00. Водохващането е разположено на кота 

785,00 и включва масивен преливаем бетонов яз с височина 2,50 м, водовземно 

съоръжение, оборудвано с плосък (савачен) затвор и решетка; подвижна част на яза за 

промиване на отложените наноси пред него; рибен проход от към левия бряг пропускане 

на водно количество за поддържане на водната екосистема; утаечна камера, към която 

има страничен отвор за промиване на утаечните наноси и гасителна шахта, в която 

зауства напорния тръбопровод. Речните брегове и дъното на реката са оформени от 

здрави скални масиви, които са добра основа за фундиране. Напорният тръбопровод е с 

дължина 2630 м и минава по левия бряг на реката. По цялата си дължина е положен в 

траншея и засипан. Сградата на централата ще бъде разположена на левия бряг на р. 

Селченска, близо до моста на кота 732,00 и съществуващия път. Централата ще бъде 

напълно автоматизирана. Преработените води от турбината се връщат обратно в реката 

по долна вада (изтичало), оформена като канал. Централата ще бъде с инсталирана 

мощност 350 Квт. 
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9. “Комкплекс за отдих - хотел с ресторантска част и прилежащ паркинг” в имот № 

000625 в землището на с. Крън, общ.Казанлък с площ 6,033 дка. 

10. “Ползване на повърхностен воден обект за регулиране на отока, защита от 

вредното въздействие на водите и изземване на наностни отложения от р. Куру дере, ляв 

приток на р. Тунджа“ в имот № 000024 в землището на с. Търничени, общ.Павел баня с 

площ 68,705 дка. 

11. “Изграждането на база за отдих и туризъм” в имот № 000893 с площ 0,989 дка в 

землище на с. Скобелево, общ. Павел баня, област Стара Загора, попадащо в границите 

на защитени зони “Централен Балкан - буфер” с код BG0001943 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 и 

“Централен Балкан буфер” с код BG0002128 по чл.6, ал.1, т.З и 4 от Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР). 

12. “Изграждане на вятърен парк “Узана” (20 бр. вятърни генератора) в имот № 

000523 в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък”, попадащо в границите на защитени 

зони ’’Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 и “Централен Балкан - буфер с код 

BG0002128. 

13. “Изграждане на масиви от трайни насаждения - череши и орехи в имоти с № 

055011,055012 и 055013 в землището на с. Скобелево, общ. Павел баня”, попадащо в 

защитени зони “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 и „Централен балкан - 

буфер” с код BG0002128 по чл.6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

14. “Изграждане на стопански постройки за склад на селскостопанска продукция, 

навес за селскостопанска техника и инвентар и помещения за почивка” в имот № 038035 

в землището на с. Крън, общ. Казанлък”, попадащо в защитена зона “Централен Балкан 

- буфер” е код BG0001493 по чл.6, ал.1 т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР). 

15. „Изграждане на склад за земеделска продукция в имот № 000127 и изграждане 

на подземни Електро и В и К проводи за захранване с ток и вода” в землище на с. Асен 

общ. Павел баня, попадащо в защитена зона “Централен Балкан - буфер” с код 

BG0001493 по чл.6, ал.1 т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

16. „Изграждане на жилищна сграда в имот № 000109 и изграждане на подземни 

Електро и В и К проводи за захранване с ток и вода в землище на с. Асен общ. Павел 

баня”, попадащо в защитена зона “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 по чл.6, 

ал.1 т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

17. “Изграждане на ел. захранване на имот № 038029 в землището на с. Крън, общ. 

Казанлък”, попадащо в защитена зона “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 по 

чл.6, ал.1 т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

18. „Изграждане на площадка за оползотворяване на строителни отпадъци чрез 

челюстна трошачка ОМ 34”в имот № 050018 в землището на с. Скобелево, общ. Павел 

баня, попадащо в защитена зона “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 по чл.6, 

ал.1 т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие. 

19. „Изключване при промяна предназначението на гори и земи от горски фонд за 

възлова станция 20 kV Бузлуджа” в № 000534 в землището на гр. Крън, община Казанлък, 

попадащо в границите на защитени зони “Централен Балкан - буфер” с код BG0002128 

по чл.6, ал.1, т.З и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Централен Балкан 

- буфер” с код BG00001493 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР.; 

20. „Изграждане на система за капково напояване на розови масиви 300 дка” в 

землището на с. Ясеново, общ. Казанлък. Иинвестиционното предложение, попада в 

защитена зона “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

21. „Изграждане на проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец /ПЕТК/ за 

водоснабдяване на градина за производство на етерично маслена култура - маточина” в 

имот 011006 в землището на с. Асен, общ.Павел баня. 
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22. „Изграждане на инсталация за изваряване на тревни етерично маслени суровини, 

предприятие за съхранение, преработка и разфасовка на пчелен мед, обект за 

производство на парфюмерия и козметика и изграждане на сондажен кладенец с 

дълбочина до 30 м в имот 050018 в землището на с. Скобелево, общ. Павел баня. 

23. „Парцеларен план за ЕЛ захранване и ВиК захранване на имот № 053006”. 

Дължината на трасето на ЕЛ захранването от с. Скобелево, общ. Павел баня по полския 

път до имота е 48 метра. Общата дължина е 93,30 метра. Площта на ЕЛ захранването е 

96 кв.м. по полския път. Дължината на трасето на ВиК захранването от с. Скобелево по 

полския път до имота е 101,65 метра. Площта на ВиК захранването е 61,50 кв.м. 

24. „Извършване на технически сечи за изграждане на временни горски пътища за 

транспортиране на добитата дървесина в териториалния обхват на ДГС Мъглиж” в 

землищата на с. Селце, с. Сливито и с. Ветрен, общ. Мъглиж, попадащо в границите на 

защитени зони „Централен Балкан-буфер” с код BG0002128 и „Централен Балкан - 

буфер” с код BG0001493 по чл.6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за 

което прецених, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

защитените зони. 

25. „Изграждане на стопански постройки за съхранение на растителна продукция и 

инвентар” в имот № 058013 в землището на с. Ясеново общ. Казанлък, попадащо в 

защитени зони “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 по чл.6, ал.1 т.1 и 2 от 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Централен Балкан - буфер” с код 

BG0002128 по чл.6, ал.1 т.З и 4 от ЗБР. 

26. „Изграждане на къща за гости и обслужващи подобекти - басейн, детски 

площадки, паркинг за имота, второстепенно застрояване, техническа инфраструктура - 

водопровод, канализация и озеленяване в имот № 000927 в землището на с. Скобелево 

общ. Павел баня, попадащо в защитена зона “Централен Балкан - буфер” с код 

BG0001493 по чл.6, ал.1 т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

27. „Учредяване право на строеж за изграждане на надземна мобилна базова станция 

3925 в имот 83106.132.560 в землището на с. Шейново, общ. Казанлък”, попадащо в 

границите на защитени зони „Централен балкан-буфер” с код BG0002128 и „Централен 

Балкан - буфер” с код BG0001493 по чл.6, ал.1 от ЗБР. 

28. „Изграждане на лека ограда, система за защита от градушки и вредители, трайни 

насаждения, селскостопанска база за почистване на готова продукция, закупуване на 

селскостопанска техника и инвентар и превозни средства за персонала в землищата на 

селата Голямо Дряново, Шейново и Ясеново, община Казанлък”, попадащо в защитени 

зони “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 по ял.6, ал,1 т.1 и 2 от Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР) и “Централен Балкан - буфер” с код BG0002128 по 

чл.6, ал.1 т.З и 4 от ЗБР. 

29. „Изграждане на хотел с ресторант, басейн и подземен паркинг” в имот № 000724 

в землището на гр.Шипка, общ.Казанлък Ви информирам, че инвестиционното 

предложение (ИП) попада в защитени зони е “Централен Балкан - буфер ” с код 

BG0002128, обявена със заповед РД-321/04.04.2013г. на МОСВ (ДВ бр.46/2013г.) и 

“Централен Балкан - буфер ” с код BG0001493. Имот № 000724 по начин на трайно 

ползване (НТП) представлява „индивидуално застрояване.". В рамките на имот № 000724 

има съществуващата постройка - почивен дом Орлово гнездо, който представлява 

масивна сграда с постройки. 

30. „ПУП-План за застрояване на имот № 000363” в землище на гр. Крън, общ. 

Казанлък” Ви информирам, че инвестиционното предложение (ИП) попада в защитена 

зона “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493. Имот № 000363 е с начин на трайно 

ползване (НТП) - „пасище, мера” с площ от 32,763 дка, собственост на Община Казанлък. 

Предвижда се разделянето на имота на два отделни, както следва: дял 1 -11,475 дка „за 

спортни дейности” /стадион/ и дял 2 - 21,288 дка който ще остане с НТП „пасище, мера”. 
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31. „Промяна предназначението на имот № 000043 в землището на гр.Шипка, 

общ.Казанлък от „горска територия” в „територия за обществено обслужване””, 

попадащо в защитени зони “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 по чл.6, ал.1 

т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Централен Балкан - буфер” с 

код BG0002128 по чл.6, ал.1 т.З и 4 от ЗБР. Имот № 000043 в землището на гр.Шипка, 

общ.Казанлък, представлява държавен горски фонд и е с начин на трайно ползване 

(НТП) „дървопроизводителна площ”. В имота има съществуваща изградена база за 

почивка и отдих, която е построена през 1985г. 

32. „Създаване на трайни насаждения от лешници и изграждане на телена ограда за 

защита от вредители в имоти с идентификатори 83106.20.13, 83106.20.16, 83106.20.19, 

83106.20.22, 83106.20.24, 83106.20.27, 83106.20.34, 83106.20.35, 83106.20.37, 

83106.20.39, 83106.20.40, 83106.20.49, 83106.20.53, 83106.20.55, 83106.21.7, 83106.21.13, 

83106.21.24, 83106.21.28, 83106.21.29, 83106.21.31, 83106.21.33, 83106.21.39, 

83106.21.57, 83106.21.83, 83106.21.84, 83106.21.87, 83106.22.11, 83106.22.22, 

83106.22.24, 83106.22.25, 83106.22.75, 83106.23.23 по КККР на с. Шейново, общ. 

Казанлък”, попадащо в защитени зони “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 по 

чл.6, ал.1 т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Централен Балкан - 

буфер” с код BG0002128 по чл.6, ал.1 т.З и 4 от ЗБР. По начин на трайно ползване (НТП) 

имотите са „изоставена орна земя” и „нива”. 

33. „Създаване на трайни насаждения от маслодайна роза в имоти с №№ 080006, 

080007, 081001, 081007, 081010, 081009 в землището на с.Ясеново и биологична 

лавандула в имоти с №№ 093015, 093009, 090033, 090032, 093022, 090022, 090027, 

089028, 089011 в землището на село Ясеново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора и 

закупуване на земеделска техника за обработване на новите насаждения”, засягащо 

защитена зона “Централен Балкан - буфер” с код BG0002128 по чл.6, ал.1 т.З и 4 от 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Централен Балкан - буфер” с код 

BG0001493 по чл.6, ал.1 т.1 и 2 от ЗБР. 

34. „Създаване на лешникови насаждения в имоти под аренда в землището на 

с.Ясеново, общ.Казанлък, закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и 

прибиране на продукцията и изграждане на стопанска сграда за съхранение и почистване 

на готовата продукция, със складови и битови помещения за служителите към 

стопанството в имот № 100006 по плана на гр.Крън, общ.Казанлък”, засягащо защитена 

зона „Централен Балкан - буфер” с код BG0002128 по чл.6, ал.1 т.З и 4 от Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР). Инвестиционното предложение (ИП) предвижда 

създаване на лешникови градини на площ от 558,546 дка. в имоти с 

№119006,119009,119011, 119020,119023,119029,119030,119032, 119035, 119036, 120001, 

120002, 120003, 120005, 120007, 120008, 120010, 120013, 120016, 120018, 120019, 120022, 

120023, 120024, 120025, 120026, 120028, 120029, 120030, 121001, 121005, 121007, 121008, 

121016, 121017, 121018, 121022, 121023, 121024, 121026, 121027, 121028, 121030, 121031, 

121032, 121033, 121034, 121035, 121036, 121039, 121040, 121043, 122002, 122003, 122006, 

122007, 122009, 122010, 122011, 122012, 122017, 122022, 123001, 123002, 123006, 123007, 

123009, 124001, 124002, 124004, 124005, 124014, 124015, 124017, 124020, 124021, 124022, 

124023, 125004, 125005, 125010, 125014, 125020, 125021, 125023, 125024, 125026, 125032, 

125034, 125035, 126002, 126003, 126004, 126005, 126006, 126008, 126009, 126014, 126016, 

126021, 126022, 126023, 126024, 126027 в землището нас.Ясеново, общ.Казанлък. 

35. „Отглеждане на трайни насаждения от сливи в имот № 036010, праскови в имот 

№ 000845 и увеличаване с 4 дка сливи в имот № 000658 в землището на с. Скобелево, 

общ. Павел Баня и закупуване на трактор”, засягащо защитена зона „Централен Балкан - 

буфер” с код BG0001493 по чл.6, ал.1 т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР). 
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36. „Производствена база за екологично чисти продукти и хотелска база” в поземлен 

имот с идентификатор 27499.331.461 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара 

Загора, попадащо в защитени зони “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 по чл.6, 

ал.1 т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Централен Балкан - буфер” 

с код BG0002128 по чл.6, ал.1 т.З и 4 от ЗБР. 

37. „Изграждане на обекти за обществено обслужване и ЕЛ и ВиК захранване с ток 

и вода в поземлен имот № 000960 в местност „Над село” в землището на с.Скобелево, 

общ.Павел баня”, попадащо в защитена зона „Централен Балкан - буфер” с код 

BG0001493 по чл.6, ал.1 т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

38. „Изграждане на едноетажна жилищна сграда, свързано с промяна 

предназначението на част от имот с идентификатор 40292.38.29 в землището на гр.Крън, 

общ.Казанлък”, попадащо в защитена зона “Централен Балкан буфер” с код BG0001493 

по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

39. Горскостопански план за “Извеждане на технически сечи в подотдели подотдели 

381 „д”, 381 „е”, 381 „ж”, 464 „х”, 465 „к”, 466 „е”, 472 „м”, 472 „н”, 473 „е”, 476 „д”, 476 

„е”, 357 „д”, 357 „е”, 357 „ж”, 357 „з”, 357 „и”, 357 „к”, 358 „л”, 382 „а”, 382 „п”, 382 „р”, 

383 „д”, 383 „е”, 383 „в”, 383 „ж”, 383 „б”, 383 „а”, 383 „з”, 383 „и”, 383 „к”, 263 „б”, 263 

„в”, 263 „а”, 263 „и”, 262 „ж”, 262 „п”, 243 „и”, 243 „к”, 242 „б”, 242 „в”, 241 „а”, свързани 

с изграждане и поддържане на лъчеви просеки и просветление на ловни пътища в ГСУ 

„Турия”, ГСУ „Александрово” и ГСУ „Габарево” на територията на ДЛС «Мазалат»” в 

землищата на с.Александрово, с.Турия и с.Габарево, общ.Павел баня, попадащ в 

границите на защитени зони „Централен Балкан-буфер” е код BG0002128 и „Централен 

Балкан - буфер” е код BG0001493. 

40. Горскостопански план за “Извеждане на технически сечи в подотдели 459 „в”, 

461 „б”, 461 ,щ”, 461 „г”, 462 „е”, 463 ,щ”, 464 „в”, 616 „г”, 616 „д”, 617 „в”, 619 „а”, 619 

„в”, 461 „з”, 124 „з”, 124 „е”, 125 „и”, 125 „к”, 125 „ж”, 125 „е”, 125 „г”, 126 „е”, 125 „з”, 

126 „и”, 126 „з”, 126 „г”, 146 „ш”, 146 „ц”, 146 „ч”, 146 „ф”, 146 „о”, 146 „с”, 147 „з”, 147 

„ж”, 147 „е”, 147 „д”, 150 „г”, 146 „щ”, 150 „б”, 146 „ю”, 145 „ц”, 145 „ч”, 145 „х”, 145 

„у”, 145 „п”, 145 „т”, 145 „р”, 144 „д”, 144 „е”, 144 „п”, 144 „и”, 144 „ж”, 144 „в”, 144 „б”, 

145 „б”, 145 „д”, 145 „е”, 145 „ж”, 145 „л”, 146 „г1 ”, 146 „д”, 146 „к”, 146 „ж”, 146 „и”, 

147 „и”, 147 „б”, 247 „б”, 247 „з”, 247 „и”, 247 „к”, 247 „л”, 247 „м”, 247 „с”, 277 „г”, 277 

„д”, 278 „в”, 278 „д”, 278 „е”, 182 „л”, свързани с просветляване на МИ, ЛПП и 

преминаване на ПП техника, във връзка с подобряване ефективността в работата по 

защита на горските територии от пожари на територията на ДЛС «Мазалат»” в 

землищата на сЛсеново, общ.Казанлък, с.Скобелево, с.Турия, с.Долно Сахране и 

с.Габарево, общ.Павел баня, попадащ в границите на защитени зони „Централен Балкан-

буфер” с код BG0002128, „Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 и “Язовир 

Копринка” с код BG0000261. 

41. „Изграждане на вилна сграда в имот с идентификатор 40292.9.9 в землището на 

гр. Крън, общ. Казанлък”, попадащо в защитена зона “Централен Балкан буфер” с код 

BG0001493. 

42. „Създаване на къмпинг на площ 50 дка с изграждане в него на затревени парко-

места за кемпери, каравани и палатки, дървени беседки, временно поставяеми сезонни 

дървени къщи, детски площадки, сцена за представления, както и изграждане на 

помещения за пералня, санитарни възли, рецепция”, попадащ в границите на защитени 

зони „Централен Балкан-буфер” с код BG0002128 и „Централен Балкан - буфер” с код 

BG0001493. 

43. „Изграждане на ски писта и съоръжения към нея в новообразуван имот с 

идентификатор 87641.201.9 в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък, обл. Стара 

Загора”, попадащ в границите на защитени зони „Централен Балкан-буфер” с код 

BG0002128 и „Централен Балкан - буфер” с код BG0001493. 
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44. „Създаване на лавандулови насаждения в имоти под аренда в землището на с. 

Ясеново, общ. Казанлък, закупуване на земеделска техника, прикачен инвентар, GPS и 

системи за автоматично управление на трактори и изграждане на бетонова площадка, 

навес за инвентар и офисно помещение”, попадащо в границите на защитени зони 

BG0002128 „Централен Балкан-буфер” и BG0001493 „Централен Балкан-буфер” по чл.6, 

ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). ИП предвижда изграждане на 

бетонна площадка, навес за инвентар и офисно помещение в ПИ с идентификатор 

87641.58.13 по КККР на с. Ясеново, общ. Казанлък. Инвестиционното предложение 

предвижда създаване на лавандулови насаждения в поземлени имоти с идентификатори: 

87641.120.1, 87641.120.2, 87641.120.3, 87641.120.4, 87641.120.5, 87641.120.7, 

87641.120.8, 87641.120.14, 87641.120.16, 87641.120.19, 87641.120.21, 87641.120.22, 

87641.120.26, 87641.120.28, 87641.120.29, 87641.121.8, 87641.121.11, 87641.121.15, 

87641.121.18, 87641.121.22, 87641.121.23, 87641.121.24, 7641.121.25, 87641.121.26, 

87641.121.29, 87641.121.32, 87641.121.33, 87641.121.34, 87641.121.36, 87641.121.38, 

87641.121.39, 87641.121.40, 87641.121.41, 87641.121.42, 87641.121.43, 87641.125.9, 

87641.125.10, 87641.125.14, 87641.125.17, 87641.125.19, 87641.125.20, 87641.125.21, 

87641.126.14, 87641.126.16, 87641.126.17, 87641.129.7, 87641.129.8, 87641.129.9, 

87641.129.11, 87641.130.20, 87641.130.21, 87641.132.4, 87641.132.9, 87641.132.10, 

87641.133.2, 87641.133.15, 87641.133.16, 87641.133.17 по КККР на с. Ясеново, общ. 

Казанлък. 

45. „Промяна на предназначението на земеделски в горски територии на поземлени 

имоти - държавна собственост, представляващи гора по смисъла на Закона за горите (ЗГ), 

но отразени върху кадастралните карти като земеделски територии”, попадащо в 

границите на защитени зони BG0002128 „Централен Балкан-буфер” и BG0001493 

„Централен Балкан- буфер” по чл.6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), 

с местоположение: 

№ 

по 

ред 

Община Землище Отдел/ 

подотдел 

№ на имот площ 

кв.м Площ на 

сечение 

кв.м 

Вид 
територия 

нтп Собственик 

1 
Гурково Димовци 35г 21124.75.202 9535 9536 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

2 
Гурково Димовци 35л 21124.75.133 3801 3801 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

3 Гурково Димовци 35о 21124.75.144 8048 8.027 земеделска пасище Държавен 
поземлен фонд 

4 Гурково Димовци 35п 21124.75.155 5801 5801 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

5 Гурково Димовци 35с 21124.75.99 3359 3359 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

6 Гурково Конаре 177с 38203.36.09 12843 12832 земеделска Друг вид 

недьрвоп 

роизводи 

телна 

горска 

площ 

Държавен 

поземлен фонд 

7 Гурково Лява река 10п 44776.1.103 4004 4005 земеделска 

широкол 

истна гора 

Държавен 

поземлен фонд 

8 Гурково Пчелиново 896 58894.10.894 5529 5522 земеделска високопл 

анинско 

пасище 

Държавен 

поземлен фонд 

9 Гурково Пчелиново 90ж 58894.10.646 865 861 земеделска високопл 

анинско 

пасище 

Държавен 

поземлен фонд 
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10 Гурково Пчелиново 90з 58894.10.647 4975 4967 земеделска високопл 

анинско 

пасище 

Държавен 
поземлен фонд 

11 Гурково Пчелиново 147ц 58894.56.181 13134 13136 земеделска високопл 

анинско 

пасище 

Държавен 

поземлен фонд 

12 Гурково Пчелиново 151ш 58894.58.157 1710 1703 земеделска високопл 

анинско 

пасище 

Държавен 

поземлен фонд 

13 Гурково Пчелиново 154е 58894,72.251 3504 3496 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

14 Мъглиж Борущица 89н 05671.1.228 63871 63869 земеделска иглолист 

на гора 

Държавен 

поземлен фонд 

15 Мъглиж Борущица 87д 05671.8.14 
11028 

10968 земеделска иглолист 

на гора 

Държавен 

поземлен фонд 

16 Мъглиж Борущица 353е 05671.25.27 13673 13672 земеделска 

широкол 

истна гора 

Държавен 

поземлен фонд 

17 Мъглиж Борущица 353м 05671.25.25 9636 8130 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

18 
Мъглиж Борущица 354-д, е 05671.25.35 49864 49861 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

19 Мъглиж Борущица 96-е, з 05671.38.173 96837 96835 земеделска изоставе 

на орна 

земя 

Държавен 

поземлен фонд 

20 
Мъглиж Борущица 84м; 

355ц 

05671.38.280 
16600 

16599 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

21 
Мъглиж Борущица 355ш 05671.38.281 17392 17391 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

22 
Мъглиж Борущица 355о 05671.38.45 140995 140992 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

23 Мъглиж Борущица 84м;355- 

т, у, ф, х 

05671.38.46 96355 96205 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

24 Мъглиж Борущица 355- к, м 05671.38.49 63048 63046 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

25 Мъглиж Борущица 355ж 05671.38.52 16976 16975 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

26 
Мъглиж Борущица 57д 05671.100.249 31334 28460 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

27 Мъглиж Борущица 62л 05671.119.367 17228 17197 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

28 
Мъглиж Борущица 57в 05671.122.164 34009 34007 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

29 Мъглиж Борущица 57д 05671.122.65 25302 25301 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

30 Мъглиж Борущица 63- al, я 05671.163.375 8700 8692 земеделска иглолист 

на гора 

Държавен 

поземлен фонд 

31 Мъглиж Борущица 656 05671.168.242 641 641 земеделска иглолист 

на гора 

Държавен 

поземлен фонд 

32 Мъглиж Борущица 656 05671.168.241 3438 3438 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

33 Мъглиж Борущица 66в 05671.168.244 11286 1128

4 

земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

34 Мъглиж Борущица 94-з, и; 

95а1 

05671.175.100 68915 6863

3 

земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

35 Мъглиж Борущица 95я 05671.175.101 5626 5623 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

36 Мъглиж Борущица 94к 05671.175.102 2324 2324 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 
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37 Мъглиж Ветрен 140е 10848.228.24 1.305 1305 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

38 Мъглиж Мъглиж 211е 49494.658.19 2904 2902 земеделска Друг вид 

земеделс 

ка земя 

Държавен 

поземлен фонд 

39 Мъглиж Селце 15- о, п, Р 66103.4.38 59023 5784

8 

земеделска широкол 

истна гора 
Държавен 

поземлен фонд 

40 Мъглиж Селце 15-а1,ф, 

х, ч 

66103.5.36 132180 1185

82 

земеделска широкол 

истна гора 
Държавен 

поземлен фонд 

41 Мъглиж Селце 25к 66103.22.100 22456 1721

5 

земеделска широкол 

истна гора 
Държавен 

поземлен фонд 

42 Мъглиж Селце 25к 66103.22.101 2022 2022 земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

43 Мъглиж Селце 25о 66103.22.102 6368 6368 земеделска широкол 

истна гора 
Държавен 

поземлен фонд 

44 Мъглиж Селце 31- б, в, г, 

Д 

66103.44.178 45924 4590

1 

земеделска широкол 

истна гора 
Държавен 

поземлен фонд 

45 Опан Княжевско 390д 61791.21.8 10077 9000 земеделска изоставе 

на орна 

земя 

Държавен 

поземлен фонд 

46 Братя 

Даскалови 

Славянин 136ч 67074.69.44 3000 3000 земеделска Друг вид 

земеделс 

ка земя 

Държавен 

поземлен фонд 

47 Чирпан Малко 

Тръново 

294ц1 46658.68.3 2001 2000 земеделска Друг вид 

земеделс 

ка земя 

Държавен 

поземлен фонд 

48 Павел баня Габарево 1466 14026.200.5 1786  земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

49 Павел баня Габарево 472м 14026.200.11 15050  земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

50 Павел баня Габарево 4756 14026.200.15 4259  земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

51 Павел баня Габарево 472л 14026.200.247 27538  земеделска пасище Държавен 

поземлен фонд 

52 Павел баня Долно 

Сахране 

187л 22808.2.16 1000  земеделска Друг вид 

недървоп 

роизводи 

телна 

горска 

площ 

Държавен 

поземлен фонд 

 

46. „Създаване на трайни насаждения от лавандула в землището на с. Ясеново, общ. 

Казанлък, обл. Стара Загора и закупуване на навигационна система” по подмярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от 

ПРСР 2014-2020 г., попадащо в границите на защитени зони BG0002128 „Централен 

Балкан-буфер” и BG0001493 „Централен Балкан-буфер” по чл.6, ал. 1 от Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР). Инвестиционното предложение предвижда създаване 

на 25,569 дка лавандулови насаждения в поземлени имоти с идентификатори: 87641,90.2, 

87641.90.14, 87641.90.21, 87641.93.12 и 87641.93.16 по КККР на с. Ясеново, общ. 

Казанлък. 

47. „Закупуване на нови машини, необходими за земеделските дейности на 

стопанството и подобряване на енергийната ефективност, поставяне на преместваеми 

хранилки за животни”, попадащо в границите на защитена зона BG0002128 „Централен 

Балкан- буфер”.ИП е за закупуване на земеделска техника и оборудване, включваща: 

Фуражораздаващо ремарке - 1 бр.; Ветеринарен станок - 1 бр.; Мини челен товарач - 1 

бр.; Телескопичен товарач - 1 бр.; ИП, също така предвижда и поставяне на преместваеми 

обекти - хранилки за животни в имоти (на собственика) с идентификатори 83199.119.29, 

83199.119.7, 83199.126.2, 83199.122.7, 83199.126.22, 83199.127.40, 83199.123.7 по КККР 

на гр. Шипка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора. По начин на трайно ползване (НТП) 

имотите са „Етерично-маслодайна култура”, само имот с идентификатор 83199.127.40 е 

с НТП „нива”. 

48. „Изграждане на две вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори 40292.5.1 

и 40292.5.3 по КККР на гр. Крън, общ. Казанлък” , попадащо в границите на защитена 



стр.  174 

зона „Централен Балкан буфер” с код BG0001493 по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР). 

49. „Изграждане на къщи за гости, паркинг и пътна връзка в имот с идентификатор 

00697.37.11 в землището на с. Асен, общ. Павел баня” Инвестиционното предложение 

(ИП), попада в защитена зона по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 

BG0001493 „Централен Балкан - Буфер”, обявена със Заповед № РД-272/31.03.2021 г. на 

Министъра на околната среда и водите (МОСВ) за опазване на природните 

местообитания и дивата флора и фауна. 

50. „Изграждане на автономна хибридна фотоволтаична система Енерджи Флоу 24,3 

kWp/24kW АС с вградена мрежова, островна и хибридна функции за електрозахранване 

на напоителна система - капково напояване за поливка на розови насаждения в имот с 

идентификатор 15864.1.15 в землището нас. Голямо Дряново, общ. Казанлък”. 

51. „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за поливка на 

етерично - малслодайна култура в имот с идентификатор 15864.1.15 в землището на с. 

Голямо Дряново, общ. Казанлък и изграждане на система за капково напояване в масиви 

с №№ 5, 6, 7 и 8 в землището на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък”. 

52. „Изграждане на система за капково напояване с помпено филтров възел, 

сондажна помпа и автоматизация, покривна фотоволтаична централа, закупуване на 

земеделска техника, сензор за суха и влажна температура, видеонаблюдение и 

метеорологична станция в имот с идентификатор 66826.56.1 в землището на с. 

Скобелево, общ. Павел баня“. 

 

2.5. Компетентен орган РИОСВ – Велико Търново. 

С писмо изх. № ЗДОИГ-33(1)/28.09.2022 г. РИОСВ – Велико Търново предоставя 

Решение № 22/28.09.2022 г. за достъп до информация /приложено към настоящия 

доклад/, ведно със справка, която съдържа следните основни данни: 
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Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС инвестиционни предложения (ИП) на територията на РИОСВ - Велико Търново към 28.09.2022 г. 

№ Наименование на ИП Местоположение Засегнат тип природно 
местообитание/ 
местообитание на вид 

    Забележка 
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о
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д
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) 
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п
л

о
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д
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) 
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о
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о
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о
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Н
е
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ъ
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а 

П
р

е
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а 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 18 22 25 26 31 

1 Жилищно строителство Севлиево Стоките 169042 2,419 BG0001493 2,419 0 0 0 1060, 
1193 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила 

2 Жилищно строителство Севлиево Стоките 169044 2,419 BG0001493 2,419 0 0 0 1060, 
1193 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила 

3 Жилищно строителство Севлиево Стоките 169035 2,419 BG0001493 2,419 0 0 0 1060, 
1193 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила 

4 Вила за собствени нужди Севлиево Стоките 062002 2,521 BG0001493 2,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила 

5 Изграждане на спортна 
площадка - тенис корт 

Севлиево Стоките 172027 1,065 BG0001493 1,065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила 

6 Малка ВЕЦ Севлиево Габрово 168032 1 BG0001493 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила 

7 Промяна 
предназначението на 
земеделска земя за 
изграждане на обект 
Къща за гости, басейн и 
барбекю 

Севлиево Стоките 063031 4.571 BG0001493 4.571 0 0 6430 
(0,1%) 

1171, 
1355 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
11.04.2011 

8 Проектиране и монтаж на 
система за усвояване на 
енергия от възобновяеми 
енергийни източници за 
нуждите на Посетителски 
информационен център 
"Узана" 

Габрово Габрово 14218.773.1 0,1 BG0001493 0,1 BG000212
8 

0
,1 

6520 0 0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
03.04.2012; 2. ИП 
е реализирано; 3. 
НТП: използвана 
ливада 
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9 Изграждане на къщи за 
гости в махала 
Джалаловци, село 
Валевци, община 
Севлиево 

Севлиево Стоките 167025 3,187 BG0001493 3,187 0 0 0 1078, 
1060, 
1171, 
1361 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
26.11.2012; 2. 
НТП: пасище 

1
0 

Горски автомобилен път 
Кладев рът – Осеникова 
поляна 

Севлиево Стоките 000387, 
000371, 
000208 

18 BG0001493 18 0 0 0 1352, 
1354 

0 0 0 0 0 Решението е 
влязло в сила, 
27.11.2012. 

1
1 

Горски автомобилен път 
Марински кладенец - 
Зеленикова поляна 

Севлиево Стоките 000385; 
000386; 
000388; 
000396; 
000897; 
000899; 
000902; 
000903; 
000904; 
000906; 
000927 

24,800 BG0001493 24,8 0 0 9110 
(0,12%)
, 9130 

1352*, 
1354* 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
10.05.2014; 2. 
Поставени 6 
условия 

1
2 

Разширение на 
площадка на „Балканско 
ехо“ ЕООД 

Сев
лиево 

Кр
ъвеник 

15300
3 

2
,458 

BG00
01493 

2
,458 

0 0 0 1078, 
1083, 
1352, 
1355, 
1303, 
1304, 
1307, 
1308, 
1323,  

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
27.01.2015;         2. 
НТП: ливада 

1
3 

Изграждане на 
овцеферма с капацитет до 
50 бр. овце 

Севлиево Стоките 179065 5,209 BG0001493  5,209 0 0 0 1060, 
1065, 
1078, 
1171, 
1193, 
1335, 
1352 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
06.05.2015;         2. 
НТП: пасище, 
мера 

1
4 

Основен ремонт на горски 
път „Мали Бухал“ 

Севлиево Стоките 000405 11 746 BG0001493 11 
746 

BG000212
8 

11 
746 

0 0 0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила 

1
5 

Отглеждане на трайно 
насаждение със сини 
сливи в землището на с. 
Стоките, общ. Севлиево 

Севлиево Стоките 063023 1,913 BG0001493 1,913 0 0 6430 
(0,03%) 

1083, 
1089, 
1065, 
1193, 
1171,  
1355 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила 
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1
6 

Създаване на овощна 
градина със сини сливи в 
землището на с. Стоките, 
общ. Севлиево 

Севлиево Стоките 062007, 
062010, 
063005, 
062004, 
169022 

12,229 BG0001493 12,22
9 

0 0 0 1065, 
1193, 
1171, 
1220, 
1355 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила 

1
7 

Създаване на овощна 
градина със сини сливи в 
землището на с. Стоките, 
общ. Севлиево 

Севлиево Стоките 167030, 
167031 

7,2 BG0001493 7,2 0 0 0 1078, 
1083, 
1087*, 
1089 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила 

1
8 

Засаждане и отглеждане 
по биологичен начин на 
овощни градини със сини 
сливи 

Севлиево Стоките 168052, 
168063, 
168065 

7,5 BG0001493 7,5 0 0 6430 
(0,13%) 

1065, 
1078, 
1083, 
1193, 
1171, 
1220, 
1355 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
10.05.2018; 2. 
НТП: използвана 
ливада; 3. 
Поставени 2 
условия 

1
9 

Частично изменение на 
трасето на горски 
автомобилен път „Кладев 
рът – Осеникова поляна“, 
в участъка от км 0+720,46 
до км 1+101,33 

Севлиево Стоките 000387, 
000796 

7,777 BG0001493 7,777 0 0 91W0 1078, 
1083, 
1087*, 
1089, 
1352*, 
1354*, 
прилеп
и 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
14.11.2019; 2. 
НТП: залесена 
горска територия 

2
0 

Частично изменение на 
трасето на горски 
автомобилен път 
„Марински кладенец – 
Зеленикова поляна“, в 
участъци от км 2+120 до 
км 2+416,47 и от км 
5+361,36 до км 5+579,42 

Севлиево Стоките 000396, 
000906 

2,058 BG0001493 2,058 0 0 9110, 
9130 

1078, 
1083, 
1087*, 
1089, 
1352*, 
1354*, 
прилеп
и 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
13.12.2019; 2. 
НТП: залесена 
горска 
територия; 
историческа 
местност 

2
1 

Къща за гости с барбекю – 
основно и допълващо 
застрояване в ПИ 
№063031 в землището на 
с. Стоките, общ. Севлиево 

Севлиево Стоките 063031 4.571 BG0001493  4.571 0 0 91Е0*; 
6430 

1171, 
1193, 
1220, 
1355 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
06.09.2020; 3. 
Поставени 4 
условия 

2
2 

Ремонт, реконструкция и 
разширение на хотел и 
СПА в поземлени имоти с 
идентификатори 
14218.778.46 и 
14218.778.152 по КК и КР 
на землището на гр. 

Габрово Габрово 14218.778.46
, 
14218.778.15
2 

15,561 BG0001493  15,56
1 

BG000212
8 

15,56
1 

6520 1065 0 0 0 0 0 ИП е в 
незавършила 
процедура по 
ОВОС и ОС 
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Габрово, община Габрово, 
област Габрово 

                  

Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС планове, програми и проекти (ППП) на територията на РИОСВ - Велико Търново към 25.05.2022 г. 

№ Наименование на ППП  Местоположение Засегнато природно 
местообитание/ 
местообитание на вид 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 18 22 25 26 29 

1 ПУП-план за регулация и 
застрояване на курортен 
комплекс „Узана” 

Габрово Габрово 0 1846 BG0001483 1846 BG000212
8 

1846 6520 0 0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
12.06.2008; 

2 Лесоустройствена 
програма на имот № 
489009, землище на с. 
Стоките, общ. Севлиево, 
обл. Габрово 

Севлиево Стоките 489009 35,9 BG0001493 35,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Решението е 
влязло в сила, 
17.09.2009 

3 Лесоустройствена 
програма на имот № 
489010, землище на с. 
Стоките, общ. Севлиево, 
обл. Габрово 

Севлиево Стоките 489010 41,5 BG0001493 41,5 0 0 91W0 0 0 0 0 0 0 Решението е 
влязло в сила, 
30.10.2009 

4 План за частично 
изменение на 
лесоустройствен проект 
на Държавно ловно 
стопанство Росица от 2003 
г. 

Севлиево Стоките 0 379 BG0001493 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Решението е 
влязло в сила, 
23.06.2010 

5 План за частично 
изменение на 
лесоустройствен проект 
на Държавно ловно 
стопанство “Росица” от 
2003 г 

Севлиево Стоките 0 1321 BG0001493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Решението е 
влязло в сила, 
02.10.2011 
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6 План за частично 
изменение на 
лесоустройствен проект 
на Държавно ловно 
стопанство “Росица” от 
2003 г.  

Севлиево Батошев
о, 
Стоките 

0 900 BG0001493 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Решението е 
влязло в сила, 
01.10.2012 

7 План за частично 
изменение на 
лесоустройствен проект 
на Държавно ловно 
стопанство “Росица” от 
2003 г.  

Севлиево Стоките 0 45 BG0001493 45 0 0 91W0, 
9130 

0 0 0 0 0 0 Решението е 
влязло в сила, 
19.04.2012 

8 План за частично 
изменение на 
лесоустройствен проект 
на Държавно ловно 
стопанство “Росица” от 
2003 г.  

Севлиево Стоките 0 148 BG0001493 113,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Решението е 
влязло в сила, 
18.05.2012 

9 План за частично 
изменение на 
лесоустройствен проект 
на Държавно ловно 
стопанство “Росица” от 
2003 г.  

Севлиево Стоките   165 BG0001493 165    
 

9180*, 
91G0* 

0 0 0 0 0 0 Решението е 
влязло в сила, 
13.05.2012 

1
0 

План за частично 
изменение на 
лесоустройствен проект 
на Държавно ловно 
стопанство Росица от 2003 
г.  

Севлиево 0 ДЛС 202,7 BG0001493 20,7 0 0 91W0 0 0 0 0 0 0 Решението е 
влязло в сила, 
03.12.2012 

1
1 

План за частично 
изменение на 
лесоустройствен проект 
на Държавно ловно 
стопанство “Росица” от 
2003 г.  

Севлиево 0 0 230 BG0001493 230 0 0 9130 0 0 0 0 0 0 Решението е 
влязло в сила, 
26.12.2012 

1
2 

План за частично 
изменение на 
лесоустройствен проект 
на Държавно ловно 
стопанство Росица от 2003 
г. 

Севлиево Стоките 0 1159 BG0001493 861 0 0 9130 0 0 0 0 0 0 Решението е 
влязло в сила, 
12.02.2013 
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1
3 

План за частично 
изменение на 
лесоустройствен проект 
на Държавно ловно 
стопанство Росица от 2003 
г. 

Севлиево Кръвени
к 

0 154 BG0001493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Решението е 
влязло в сила, 
12.02.2013 

1
4 

План за частично 
изменение на 
лесоустройствен проект 
на Държавно ловно 
стопанство “Росица” от 
2003г 

Севлиево Стоките 0 1798 BG0001493 1473 0 0 9130 0 0 0 0 0 0 Решението е 
влязло в сила, 
12.04.2013 

1
5 

План за частично 
изменение на 
лесоустройствен проект 
на Държавно ловно 
стопанство “Росица” от 
2003г 

Севлиево Кръвени
к 

0 799 BG0001493 584 0 0 9130 0 0 0 0 0 0 Решението е 
влязло в сила, 
12.04.2013 

1
6 

План за частично 
изменение на 
лесоустройствен проект 
на Държавно ловно 
стопанство “Росица” от 
2003г 

Севлиево Стоките 0 1222 BG0001493 886 0 0 9130, 
9150, 
9170, 
91W0 

1352, 
1354 

0 0 0 0 0 Решението е 
влязло в сила, 
15.05.2013 

1
7 

План за частично 
изменение на 
лесоустройствен проект 
на Държавно ловно 
стопанство “Росица” от 
2003г 

Севлиево Кръвени
к 

0 143 BG0001493 43 0 0 9130, 
9150, 
91W0 

1352, 
1354 

0 0 0 0 0 Решението е 
влязло в сила, 
15.05.2013 

1
8 

План за частично 
изменение на 
лесоустройствен проект 
на Държавно ловно 
стопанство “Росица” от 
2003 г. 

Севлиево Кръвени
к 

ДГС 882 BG0001493 355 0 0 9130 1352, 
1354 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
09.07.2013;    2. 
Поставено 
условие 

1
9 

План за частично 
изменение на 
лесоустройствен проект 
на Държавно ловно 
стопанство “Росица” от 
2003 г. 

Севлиево Стоките ДГС 1153 BG0001493 355 0 0 9130, 
9150, 
91W0 

1352, 
1354 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
09.07.2013;    2. 
Поставено 
условие 
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2
0 

План-извлечение за 
промяна вида на сечта 
през 2014 година на ТП 
Държавно ловно 
стопанство Росица 

     
Севлиево 

Стоките 0 1073 BG0001493 0 0 0 9130, 
9150, 
9170, 
91W0 

1352, 
1354 

0 0 0 0 0 Решението е 
влязло в сила, 
30.04.2014 

2
1 

План-извлечение за 
промяна вида на сечта 
през 2014 г на ТП 
Държавно ловно 
стопанство Росица 

Севлиево ДЛС 0 0 BG0001493 57 0 0 9130 0 0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
11.09.2014;           2. 
Поставени 2 
условия 

2
2 

Инвентаризация, 
горскостопански план и 
план за защита от пожари 
на горските територии, 
собственост на община 
Севлиево 

Севлиево Кръвени
к, 
Стоките 

0 0 BG0001493 8514 BG000212
8 

4 9130, 
9150, 
9170, 
91W0 

1352, 
1354 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
21.10.2014;           2. 
Поставени 3 
условия 

2
3 

План-извлечение за 
промяна вида на сечта 
през 2016 г. на ТП 
Държавно ловно 
стопанство Росица 

Севлиево Стоките подотдели 
99-е, з, ф, щ; 
32-б, а, м, л; 
53-и, к; 54-б; 
56-а, б; 57-ж; 
39-в; 38-г 

0 BG0001493 40,5 0 0 91W0 0 0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
12.03.2016;           2. 
Поставени 3 
условия 

2
4 

План-извлечение за 
промяна вида на сечта 
през 2016 г. на ТП 
Държавно ловно 
стопанство Росица 

Севлиево Кръвени
к 

подотдели 
116-н, 117-б, 
117-д, 129-д 

663 BG0001493 353 0 0 91W0 0 0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
30.03.2016;           2. 
Поставени 3 
условия 

2
5 

План-извлечение за 
промяна вида на сечта 
през 2016 г. на ТП 
Държавно ловно 
стопанство Росица 

Севлиево Стоките подотдели 
140-д1, 141-
ш 

663 BG0001493 310 0 0 91W0 0 0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
30.03.2016;           2. 
Поставени 3 
условия 

2
6 

План-извлечение за 
промяна вида на сечта 
през 2016 г. на ТП 
Държавно ловно 
стопанство Росица 

Севлиево Стоките подотдели 
94-и, 32-д, 
33-е, 36-е, 
37-и 

1196 BG0001493 674 0 0 91W0 0 0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
09.07.2016; 2. 
Поставени 4 
условия 

2
7 

Предварителен проект на 
Общ устройствен план на 
община Севлиево 

Севлиево Стоките община общинс
ки 

BG0001493 0 BG000212
8 

0 6430 
(0.05%)
, 91Е0* 

1083, 
1084, 
1087*, 
1088, 
1089, 
1065, 
1060, 
1171, 

0 0 0 0 0 1. Становището е 
влязло в сила, 
04.02.2017; 2. 
Планът е влязъл в 
сила, дата 
19.05.2017 
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1193, 
1217, 
1352*, 
1355 

2
8 

Горскостопанска 
програма на имот с 
кадастрален номер 
428007 в землището на с. 
Стоките, общ. Севлиево 

Севлиево Стоките 428007 45,799 BG0001493 45,79
9 

0 0 91W0 1352*, 
1354*, 
горски 
прилеп
и 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
29.09.2017; 2. 
Поставени 5 
условия 

2
9 

Горскостопанска 
програма на имоти с 
кадастрални номера 
416012,  416013, 418001, 
землище на с. Стоките, 
общ. Севлиево 

Севлиево Стоките 416012,  
416013, 
418001 

53,3 BG0001493 53,3 0 0 91W0 1352*, 
1354* 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
12.07.2018; 2. 
Поставени 7 
условия 

3
0 

Горскостопанска 
програма на имот с 
кадастрален номер 
416019 в землището на с. 
Стоките, общ. Севлиево 

Севлиево Стоките 416019 33 BG0001493 33 0 0 91W0 1352*, 
1354*, 
горски 
прилеп
и 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
07.09.2018; 2. 
Поставени 6 
условия 

3
1 

Горскостопанска 
програма на имот с 
кадастрален номер 
421007 в землището на с. 
Стоките, общ. Севлиево 

Севлиево Стоките 421007 36,2 BG0001493 36,2 0 0 91W0 1352*, 
горски 
прилеп
и 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
09.04.2019; 2. 
Поставени 6 
условия 

3
2 

План-извлечение за 
промяна вида на сечта 
през 2021 г. на ТП 
Държавно ловно 
стопанство Росица 

Севлиево Кръвени
к, 
Стоките 

подотдели 
117 ч, 168 п, 
59 з, 59 о, 63 
и, 77 м, 77 б1 

359 BG0001493 144 0 0 9130, 
9150, 
91W0 

1083, 
1087*, 
1089, 
1171, 
1193, 
1352*, 
1354*, 
1355, 
горски 
прилеп
и, риби 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
09.04.2021; 2. 
Поставени 7 
условия 

3
3 

План-извлечение за 
промяна вида на сечта 
през 2021 г. на ТП 
Държавно ловно 
стопанство Росица 

Севлиево Стоките подотдели 
21 б, 21 в, 32 
а, 36 а, 37 а, 
63 в, 90 е, 90 
м, 91 а, 92 а 

913 BG0001493 665 0 0 9170, 
91W0 

1083, 
1087*, 
1089, 
1171, 
1193, 
1352*, 
1354*, 
1355, 
горски 

0 0 0 0 0 1. Решението е 
влязло в сила, 
27.07.2021; 2. 
Поставени 2 
условия 
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прилеп
и, риби 

3
4 

 План за интегрирано 
развитие на община 
Габрово за периода 2021-
2027 г. 

Габрово   0 0 BG0001493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Решението е 
влязло в сила на 
28.06.2022; 
Поставени са 3 
условия 
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2.6. Компетентен орган МОСВ. 

С писмо изх. № ЗДОИГ-63/14.09.2022 г. МОСВ предоставя Решение № ЗД-

154/14.09.2022 г. за достъп до информация /приложено към настоящия доклад/, ведно със 

следната справка: 

 

1. Решение № 26-ОС/2009 - Проект за търсене и проучване на метални полезни 

изкопаеми в площ „Смолско“, общ. Челопеч, област София, с размер 4 км2 – не се засяга 

предмета на опазване; 

2. Решение № 45-ОС/2009 - Проект за търсене и проучване на строителни материали в 

площ „Шейново“, село Шейново, община Казанлък, област Стара Загора, с размер 0,26 

км2 – не се засяга предмета на опазване; 

3. Решение № 56-ОС/2009 - Лесоустройствен проект (ЛУП) на ДГС Борима – не се засяга 

предмета на опазване; 

4. Решение № 62-ОС/2009 - Лесоустройствен проект на ДГС Троян – не се засяга 

предмета на опазване; 

5. Решение № 105- ОС/2009 - Изграждане на база за интензивно стопанисване на дивеча 

(БИСД) „Бабешка“ на ДГС „Черни Вит” в землището на с. Дивчовото, общ. Тетевен, обл. 

Ловеч – незначително отрицателно въздействие върху 0,004% от потенциалните 

хранителни местообитания на вълка и 0,10% от тези на мечката; 

6. Решение № 10- ОС/ 2010 - Лесоустройствен проект (ЛУП) на ДЛС Русалка – не се 

засяга предмета на опазване; 

7. Решение № 16- ОС/ 2010 - Лесоустройствен проект (ЛУП) на на общ. Априлци – не се 

засяга предмета на опазване; 

8. Решение № 35- ОС/ 2010 - Лесоустройствен проект (ЛУП) на ДГС Рибарица – не се 

засяга предмета на опазване; 

9. Решение № 57- ОС/ 2010 - Лесоустройствен проект (ЛУП) на на общ. Тетевен – не се 

засяга предмета на опазване; 

10. Решение № 91- ОС/ 2010 - Лесоустройствен проект (ЛУП) на на общ. Троян – не се 

засяга предмета на опазване; 

11. Решение № 95- ОС/ 2010 - Лесоустройствен проект (ЛУП) на ДГС Пирдоп – не се 

засяга предмета на опазване; 

12. Решение № 112-ОС-2010 - Лесоустройствсн проект (ЛУП) на ДГС Мъглиж – не се 

засяга предмета на опазване; 

13.  Решение № 119-ОС-2010 - Цялостен работен проект за търсене и проучване на 

метални полезни изкопаеми в площ „Шипките“, на територията на общините Златица, 

Пирдоп и Етрополе – Софийска област и община Тетевен – обл. Ловеч, с общ размер 

35,20 км2 – не се засяга предмета на опазване; 

14. Решение № 141-ОС-2010 - Лесоустройствен проект (ЛУП) на на общ. Златица – не се 

засяга предмета на опазване; 

15.  Решение № 9-ОС-2011 - Лесоустройствен проект (ЛУП) на на общ. Пирдоп – не се 

засяга предмета на опазване; 

16. Решение № 20-ОС-2011 – не се открива в електронния регистър на МОСВ; 

17. Решение № 51-ОС-2012 - Горскостопански и ловностопански план (ГСП и ЛСП) - 

Лесоустройствен проект (ЛУП) на ТП ДЛС Мазалат – не се засяга предмета на опазване; 

18. Решение № 53-ОС-2012 - Горскостопански план (ГСП) и Ловностопански план (ЛСП) 

- Лесоустройствен проект (ЛУП) на ТП ДГС Тетевен – не се засяга предмета на опазване; 

19. Решение № 21-ОС/2013 - ГСП и ЛСП - ЛУП на ТП ДГС Етрополе – не се засяга 

предмета на опазване; 

20. Решение № 22-ОС/2013 - ГСП и ЛСП - ЛУП на ТП ДГС Розино – не се засяга 

предмета на опазване; 
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21. Решение № 51-ОС/2013 - ГСП и ЛСП - ЛУП на ТП ДГС Черни Осъм – не се засяга 

предмета на опазване; 

22. Решение № 62-ОС/2013 – не се открива в електронния регистър на МОСВ; 

23. Решение № 64-ОС/2013 - ГСП и ЛСП на ТП ДГС Казанлък – не се засяга предмета на 

опазване; 

24. Решение № 17-ОС/2014 - ГСП и ЛСП на ТП ДГС Гурково – не се засяга предмета на 

опазване; 

25. Решение № 26-ОС/2014 - ГСП и ЛСП на ТП ДГС Карлово – не се засяга предмета на 

опазване; 

26. Решение № 07-ОС/2015 - ГСП, ЛСП и ПДЗГТП на ТП ДГС Лесидрен – не се засяга 

предмета на опазване; 

27. Решение № 03-ОС/2016 - ГСП, ЛСП и ПДЗГТП на ТП ДГС Етрополе – не се засяга 

предмета на опазване; 

28. Решение № 14-ОС/2017 - ГСП, ЛСП и ПДЗГТП на ТП ДГС Клисура – не се засяга 

предмета на опазване; 

29. Решение № 15-ОС/2017 - ГСП, ЛСП и ПДЗГТП на ТП ДГС Троян – не се засяга 

предмета на опазване; 

30. Решение № 18-ОС/2017 - ГСП, ЛСП и ПДЗГТП на ТП ДГС Рибарица – не се засяга 

предмета на опазване; 

31. Решение № 24-ОС/2017 - ГСП, ЛСП и ПДЗГТП на ТП ДГС Борима – не се засяга 

предмета на опазване; 

32. Решение № 20-ОС/2018 - ГСП, ЛСП и ПДЗГТП на ТП ДЛС Русалка – не се засяга 

предмета на опазване; 

33. Решение № 18-ОС/2020 - ГСП, ЛСП и ПДЗГТП на ТП ДГС Мъглиж – не се засяга 

предмета на опазване; 

34. Решение № 05-ОС/2021 - ГСП, ЛСП и ПДОГТП на ТП ДГС Гурково – не се засяга 

предмета на опазване. 

 

Данни от електронния регистър на МОСВ за процедурите по ОВОС и ЕО: 

35. Решение № 1-ПР/2020 - Реконструкция на водоснабдяване на вилна зона "Чифлика - 

басейна", с. Чифлик, община Троян в имоти с №№ 81476.48.5 и 81476.141.26 в земл. на 

с. Чифлик, с дължина на водопровода 3650 м – не се засяга предмета на опазване; 

36. Решение № 19-ПР/2012 - Водохващане за водоснабдяване на курортен комплекс 

„Узана” и ВиК на курортен комплекс „Узана”, община Габрово – не се засяга предмета 

на опазване; 

37. Решение № 33-ПР/2011 - Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води на гр. Тетевен – Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната 

система на гр. Тетевен, Водохващане „Костина” и изграждане на ПСПВ – не се засяга 

предмета на опазване; 

38. Решение № 4-2/2012 г. - Път ІІІ-5004 "Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 31 

+000: 
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39. Решение № ОВОС-5846-П/2009 - Изграждане на ВЕЦ "Костина" на р. Костина - ляв 

приток на р. Бели Вит в ПИ №№164017 и 164018, м. "Костина", землището на с. 

Рибарица, община Тетевен – прекратена, поради недопустимост; 

39. Решение № 60-П/2013г. - „Изграждане на МВЕЦ „Дългата река 1” и МВЕЦ „Дългата 

река 2” на река Дългата река” – прекратена, поради недопустимост; 

40. Решение № ЕО-10/2017 - Регионално прединвестиционно проучване за обособена 

територия обслужвана от ВиК ЕООД, гр. Пловдив – не се засяга предмета на опазване; 

41. Решение № ЕО-11/2017 - Регионално прединвестиционно проучване за обособена 

територия обслужвана от ВиК ЕООД, гр. Стара Загора – не се засяга предмета на 

опазване; 

42. Решение № ЕО-14/2014 - Регионален генерален план за водоснабдяване и 

канализация на обособената територия на "Бяла" ЕООД - Севлиево - окончателен проект 

– не се засяга предмета на опазване; 

43. Решение № ЕО-68/2013 - Регионален генерален план за водоснабдяване и 

канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД – Пловдив – не се засяга 

предмета на опазване; 

44. Решение № ЕО-62/2013 - Регионален генерален план за водоснабдяване и 

канализация на обособената територия на "Бяла" ЕООД-Севлиево – не се засяга предмета 

на опазване; 

45. Решение № ЕО-64/2013 - Регионален генерален план за водоснабдяване и 

канализация на обособената територия на "ВиК Йовковци" ООД - Велико Търново – не 

се засяга предмета на опазване; 

46. Решение № ЕО-52/2013 - Регионален генерален план за водоснабдяване и 

канализация на обособената територия на "ВиК" ООД – Габрово – не се засяга предмета 

на опазване; 

47. Решение № ЕО-54/2013 - Регионален генерален план за водоснабдяване и 

канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД, Софийска област – не се засяга 

предмета на опазване; 

48. Решение № ЕО-34/2013 - Регионален генерален план за водоснабдяване и 

канализация на обособената територия на "ВиК"ЕООД, гр. Стара Загора – не се засяга 

предмета на опазване; 

49. Решение № ЕО-28/2013 - Регионален генерален план за водоснабдяване и 

канализация на обособената територия на "ВиК" АД, гр. Ловеч – не се засяга предмета 

на опазване; 

50. Решение № ЕО-10/2010 - Изменение на Подробен устройствен план - Парцеларен 

план за трасе на ски писта от връх Исполин, курортен комплекс "Узана" - текуща 

процедура на етап консултации; 

51. Решение № 5-2/2009 - План за управление на речните басейни в Източнобеломорски 

район за басейново управление – не се засяга предмета на опазване. 
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2.7. Заключение. 

В долните две таблици са представени обобщени данни за инвестиционните 

предложения, плановете, програмите и проектите (ИП/ППП), които са от значение за 

кумулативното натоварване върху ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0002128). ИП/ППП са представени по основни групи, 

разпределени по административни области, както и общо за защитените зони. Анализът 

е извършен на базата на наличната информация. ИП/ППП, за които не са предоставени 

площни данни, не са взети предвид. 

 
Администр. 

област 

ЗЗ „Централен Балкан – буфер“ (BG0001493) 

Инвестиционни предложения, планове, програми и проекти /площ в декари/ 

За 

жилищно 

строител

ство 

За 

туристическо, 

вилно и 

ваканционно 

строителство, 

обекти за 

спорт 

За 

стопански, 

земеделски и 

животновъд

ни обекти 

За бизнес 

сгради, 

цехове, 

складове, 

магазини, 

бензиностан

ции, сервизи 

и др. 

търговски и 

обществени 

обекти 

За 

МВЕЦ 

За 

вятърни 

генерато

ри 

За добив на 

полезни 

изкопаеми 

За 

инфраст

руктура 

Софийска 17,253 - - 16,776 4,258 77,522 7608,496 26,574 

Ловеч 294,122  104,790 51,074 15,125 - - 22,980 - 

Пловдив 180,243 28,023 133,439 67,676 3,938 - - - 

Габрово 7,257 1877,476 - 2,458 - - - 3,15 

Ст. Загора 11,475 87,913 29,569 - - 40,819 235,397 - 

ОБЩО 510,350 2098,202 214,082 102,035 8,196 118,341 7866,873 29,724 

Общо ИП/ППП в защитената зона – 10 936,328 дка 

 
Администр. 

област 

ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) 

Инвестиционни предложения, планове, програми и проекти /площ в декари/ 

За 

жилищно 

строител

ство 

За 

туристическо, 

вилно и 

ваканционно 

строителство, 

обекти за 

спорт 

За 

стопански, 

земеделски и 

животновъд

ни обекти 

За бизнес 

сгради, 

цехове, 

складове, 

магазини, 

бензиностан

ции, сервизи 

и др. 

търговски и 

обществени 

обекти 

За 

МВЕЦ 

За 

вятърни 

генерато

ри 

За добив на 

полезни 

изкопаеми 

За 

инфраст

руктура 

Софийска 82,5 2,032 - - - - - - 

Ловеч 35,224 26,729 19,724 10,444 - - - - 

Пловдив 29,054 3,092 320,914 - - - - - 

Габрово - 1861,561 - - - - - 3,15 

Ст. Загора - 76,438 584,115 - - 40,819 235,397 - 

ОБЩО 146,778 1969,852 924,753 10,444 - 40,819 235,397 3,15 

Общо ИП/ППП в защитената зона – 3 331,193 дка 

 

Направеният анализ води до заключението, че до момента, в национален мащаб, 

върху ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) е генерирано кумулативно 

въздействие, което засяга около 0,79% от нейната площ. Предполагаемо, плановете, 

програмите, проектите и инвестиционните предложения, за които не са налични точни 

площни данни, засягат още около 0,01-0,03% от зоната. Най-вероятното общо засягане 

на зоната в национален мащаб възлиза на около 0,80-0,82% от нейната площ.  

По отношение на ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128), до момента, в 

национален мащаб, е генерирано кумулативно въздействие, което засяга около 0,46% от 

нейната площ. Предполагаемо, плановете, програмите, проектите и инвестиционните 
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предложения, за които не са налични точни площни данни, засягат още около 0,01-0,03% 

от зоната. Най-вероятното общо засягане на зоната в национален мащаб възлиза на около 

0,47-0,49% от нейната площ. 

Общото засягане на двете защитени зони показва тенденция към увеличаване, което 

в перспектива е предпоставка за възникване на кумулативни отрицателни въздействия 

върху части от техните площи. 

 

Установените кумулативни въздействия върху природните местообитания и 

местообитанията на видовете са представени в следващите раздели на доклада, при 

детайлното разглеждане на видовете и местообитанията, предмет на опазване. 

 

3. Описание на елементите на инвестиционното предложение (ИП), които 

самостоятелно или в комбинация с други планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху 

ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0002128). 
В настоящата точка са описани идентифицираните елементи на ИП, които 

самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти или 

инвестиционни предложения биха могли да окажат потенциални въздействия върху ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) 

или техните елементи. 
За разглежданото ИП, това са: 

- Изграждане на 1 бр. еднофамилна жилищна сграда; 

- Изграждане на лятна кухня /барбекю/ с лека постройка за отоплителни материали 

и инвентар; 

- Изграждане на 2 бр. паркоместа за автомобили; 

- Монтаж на резервоар за битова вода с хидрофорна уредба и тръбопровод; 

- Монтаж на водоплътна изгребна яма с площадкова канализация; 

- Изграждане на нов трафопост с електропроводно отклонение; 

- Изграждане на лека ограда. 
 

Теоретично идентифицираните потенциални въздействия, произтичащи от 

бъдещото застрояване могат да бъдат: 
 Трайна загуба на местообитания – пряко унищожаване или увреждане на 

местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона; 
 Временна загуба на местообитания, поради складиране на строителни материали, 

престой на машини, временно депониране на изкопана скална и земна маса; 

 Бариерен ефект – прегради за периодични, сезонни или многогодишни миграции 

на животни, вкл. нарушаване на придвижването на животински видове с по-ограничени 

локомоторни способности и промяна на маршрутите на мигранти; 
 Обезпокояване на животни – вследствие на строителните дейности, 

продължителен престой на хора и машини, шумово и светлинно замърсяване; 
 Нарушаване на видовия състав и промяна на биотичната структура на екоситемите 

– негативен ефект върху видовия състав и популациите на животински видове, 

унищожаване на растителността и създаване на изкуствено ново растително съобщество; 
 Загуба на хранителен ресурс – вследствие загуба/промяна на местообитанията; 

 Прогонване на индивиди – временно или трайно прогонване на животни; 
 Нараняване/смъртност на индивиди – нараняване или унищожаване по време на 

строителството; 
 Опасност от навлизане на инвазивни и чужди видове. 
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Цифровият модел на разпространение на природните местообитания в ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0001493), изготвен в резултат на изпълнението на проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I“ показва, че в границите на поземлен имот с № 20996.12.89 в землището 

на с. Дивчовото, общ. Тетевен, не са картирани полигони с природни местообитания. 

При извършените целенасочени теренни проучвания за настоящия доклад, в границите 

на имота е установена дървесна растителност, която, по експертна оценка, притежава 

характеристиките на природно местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagion, 

което е в процес на естествено развитие. Концепцията на възложителя за изпълнение на 

инвестиционното предложение включва пълно запазване на съществуващата дървесна 

растителност, тъй като самият той е полагал грижи за нея, за времето, откакто е 

собственик на имота. Строителството ще бъде извършено, само в южната-югоизточната 

част на имота, която е свободна от дървесна растителност, като строителните дейности 

ще заемат не повече от 600 м2. Между елементите на ИП и растителността от типа 

Asperulo-Fagion ще бъде оставена естествена „буферна“ зона от съществуващи 

храсталаци джанка (Prunus cerasifera), трънка (P. spinosa), къпина (Rubus caesius), леска 

(Corylus avellana) и др. В този контекст, реализирането на елементите на 

инвестиционното предложение не предполага възникване на отрицателно въздействие 

върху установеното местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagion. 

Въпреки горните изводи, за анализ на въздействието в настоящия доклад се прилага 

т.нар. „принцип на предпазливостта“ и се приема възможно най-неблагоприятния 

сценарий, при който се очаква пълна загуба на установеното природно местообитание, 

вследствие от реализацията на ИП. Използването на този подход се налага още повече, 

предвид намерението на възложителя да промени предназначението на цялата територия 

на имота. В следващите раздели на доклада е направена подробна характеристика на 

въздействието върху природно местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagion. 

 
Местоположение на елементите на ИП в ПИ № 20996.12.89 
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Легенда: 

1 - еднофамилна жилищна сграда; 

2 - лека постройка за отоплителни материали и инвентар; 

3 - лятна кухня /барбекю/; 

4 - 2 бр. паркоместа за автомобили; 

5 - резервоар за битова вода с хидрофорна уредба; 

6 - водоплътна изгребна яма; 

7 – място на присъединяване към съществуващ електропровод с изграждане на 

комплектно метално табло-трансформатор; 

8 – лека ограда. 
 

Схема на ИП и разположението на хабитат 9130 в и извън ПИ № 20996.12.89 
 

 
 

 

4. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на 

опазване и тяхното отразяване (отчитане) при строителството и експлоатацията на 

инвестиционното предложение. 

 

4.1. ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493). 

 

За изготвяне на настоящия доклад за оценка е използвана информацията от 

стандартния формуляр за набиране на данни за защитената зона, който е актуализиран с 

резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“. 



 

стр. 191 

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“, като цяло показват, че някои природни 

местообитания и целеви видове са новоустановени и не са описани в стария стандартен 

формуляр от 2006 г. При други е обратното – тяхното съществуване не е потвърдено на 

терен, и съответно са отпаднали от актуализирания стандартен формуляр. 

 

Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

„Централен Балкан - буфер” (BG0001493) е с обща площ 1 384 163,850 дка. Приета е с  

Решение № 802 от 04.12.2007 г. на Министерски съвет. Промяна в площта /увеличаване/ 

е приета с Решение № 811 от 16.11.2010 г. на Министерски съвет. Защитената зона е 

обявена със Заповед № РД-272/31.03.2021 г. на МОСВ. Стандартният формуляр за 

набиране на данни за защитената зона е актуализиран и верифициран през 2021 г., в 

съответствие с резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ и данни от целенасочени 

теренни проучвания, проведени в периода на докладване (2013-2018 г.), основно по 

проект на ИАОС по ОПОС 2007-2013 г. DIR-5113024-1-48 „Теренни проучвания на 

разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията 

на цялата страна - І фаза“, както и с данни от регулярен мониторинг в рамките на 

НСМСБР. 

 

Предмет на опазване: 

 

Природни местообитания, съгласно заповедта за обявяване: 

4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества, 6110* Отворени калцифилни или 

базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, 6210 Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на 

орхидеи), 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества, 6430 Хидрофилни 

съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, 6510 

Низинни сенокосни ливади, 6520 Планински сенокосни ливади, 8210 Хазмофитна 

растителност по варовикови скални склонове, 8220 Хазмофитна растителност по 

силикатни скални склонове, 8310 Неблагоустроени пещери, 9110 Букови гори от типа 

Luzulo-Fagetum, 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, 9150 Термофилни букови 

гори (Cephalanthero-Fagion), 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum, 

9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове, 91AA* 

Източни гори от космат дъб, 91BA Мизийски гори от обикновена ела, 91CA Рило-

Родопски и Старопланински бялборови гори, 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), 91G0* Панонски гори с 

Quercus petraea и Carpinus betulus, 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори, 91W0 

Мизийски букови гори, 9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични 

подвидове черен бор, 95A0 Гори от бяла и черна мура. 

Съгласно Стандартния формуляр, актуализиран 2021 г., в защитената зона е 

представено и природно местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа, 

което подлежи на оценка в зоната. 

 

Бозайници, съгласно заповедта за обявяване:  

*Кафява мечка (Ursus arctos), *Европейски вълк (Canis lupus), Видра (Lutra lutra), 

Лалугер (Spermophilus citellus), Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica), Голям 

подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), 

Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), Южен подковонос (Rhinolophus 

euryale), Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Голям нощник (Myotis myotis), 
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Остроух нощник (Myotis blythii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Дългоух 

нощник (Myotis bechsteinii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Дългокрил прилеп 

(Miniopterus schreibersii), Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus). 

Съгласно Стандартния формуляр, актуализиран 2021 г., в защитената зона 

присъства и Пъстрия пор (Vormela peregusna), като видът подлежи на оценяване на 

състоянието му в зоната. 

 

Земноводни и влечуги:  

Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Голям гребенест тритон (Triturus 

karelinii), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка 

(Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni). 

 

Риби:  

Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), Балкански щипок (Sabanejewia 

aurata), Главоч (Cottus gobio). 

 

Безгръбначни:  

Ручеен рак (Austropotamobius torrentium), Ценагрион (Ручейно пъстриче) 

(Coenagrion ornatum), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Обикновен сечко (Cerambyx 

cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), *Осмодерма (Osmoderma eremita), Cucujus 

cinnaberinus, *Алпийска розалия (Rosalia alpina), *Четириточкова меча пеперуда 

(Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria), Еуфидриас (Euphydryas aurinia), Полиоматус 

(Polyommatus eroides), Лицена (Голяма огневка) (Lycaena dispar), Бисерна мида (Unio 

crassus). 

 

Растения: 

Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum), Червено усойниче (Echium 

russicum), Dicranum viride, Hamatocaulis vernicosus, Mannia triandra. 

 

Защитената зона е обявена с цел: 

 

Опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочени по-горе, 

местообитанията на посочените по-горе видове, техните популации и разпространение в 

границите на зоната за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно 

състояние в съответните биогеографски регион; Увеличаване на приноса на защитената 

зона по отношение на площта на природно местообитание с код 62D0 в Алпийския и 

Континенталния биогеографски регион; Подобряване на структурата и функциите на 

природни местообитания с кодове 6210 (*важни местообитания на орхидеи), 62D0, 6430, 

6520, 9180*, 91BA, 91CA, 91E0*, 91W0 и 9530* в двата биогеографски региона; 

Подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 4060 и 

95A0 в частта от защитената зона, попадаща в Алпийския биогеографски регион, и на 

природно местообитание с код 6510 в частта от защитената зона, попадаща в 

Континенталния биогеографски регион; Подобряване на местообитанията на видовете 

Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Обикновена блатна костенурка (Emys 

orbicularis) и Hamatocaulis vernicosus в двата биогеографски региона и местообитанията 

на вида Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) в частта от защитената зона, 

попадаща в Алпийския биогеографски регион; При необходимост подобряване на 

състоянието или възстановяване на типовете природни местообитания, изброени по-

горе, местообитанията на изброените по-горе видове и техните популации; Поддържане 

на свързаността на местообитанията на приоритетните за опазване видове *Кафява мечка 
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(Ursus arctos), *Европейски вълк (Canis lupus), както и на вида Дива коза (Rupicapra 

rupicapra balcanica). Приоритетни за опазване в защитената зона са типовете природни 

местообитания и видовете, означени със знак (*) в приложения № 1 и № 2 от ЗБР, видът 

Dicranum viride, както и типовете природни местообитания и видовете, за които са 

определени цели за подобряване, изброени по-горе. 

 

4.2. ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128). 

 

Защитена зона за опазване на дивите птици „Централен Балкан - буфер” 

(BG0002128) е с обща площ 720 214,029 дка. Приета е с Решение № 335 от 26.05.2011 г. 

на Министерски съвет. Защитената зона е обявена със Заповед № РД-321/04.04.2013 г. 

на МОСВ. Стандартният формуляр за набиране на данни за защитената зона е 

актуализиран и верифициран през 2015 г., в съответствие с резултатите от проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I“. 

 

Предмет на опазване: 

Видове птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: Черен 

щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Орел змияр 

(Circaetus gallicus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila 

chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Планински кеклик (Alectoris graeca 

graeca), Сокол скитник (Falco peregrinus), Лещарка (Bonasa bonasia), Ливаден дърдавец 

(Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), Уралска 

улулица (Strix uralensis), Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Козодой 

(Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Сив кълвач (Picus canus), 

Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Белогръб 

кълвач (Dendrocopos leucotos), Горска чучулига (Lullula arborea), Ястребогушо 

коприварче (Sylvia nisoria), Червеногуша мухоловка (Ficedula parva), Червеногърба 

сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Градинска овесарка 

(Emberiza hortulana), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo 

rufinus), Kръстат (царски) орел (Aquila heliaca), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos 

syriacus); 

Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие: Малък ястреб 

(Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Falco 

tinnunculus), Орко (Falco subbuteo). 

 

Защитената зона е обявена с цел: 

 

Опазване и поддържане на местообитанията на видовете птици, предмет на 

опазване, за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

Възстановяване на местообитания на видовете птици, предмет на опазване, за които е 

необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

 

5. Описание и анализ на степента на въздействие на инвестиционното 

предложение (ИП) върху предмета и целите на опазване на защитените зони.  

 

5.1. Описание и анализ на степента на въздействие на ИП върху предмета и 

целите на опазване на ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493).  
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Актуалните цифрови модели на разпространение на природните местообитания и 

на местообитанията на целевите видове в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) 

са предоставени от МОСВ. С получените данни, в цифров вид е направен модел на 

местоположението на ИП, спрямо картираните елементи на защитената зона. 

Направеният модел позволява извършването на математически изчисления за 

установяване на процентните отношения. 

 

а) описание и анализ на въздействието на ИП върху типовете природни 

местообитания и видовете - предмет на опазване. 

 

Въздействия върху природните местообитания 

 

За идентифициране на възможните въздействия върху природните местообитания 

е изготвен модел на местоположението на ИП, спрямо картираните хабитати в 

защитената зона. Направеният модел позволява извършването на математически 

изчисления за установяване на процентните отношения. Допълнително са извършени 

посещения на терен за верифициране на данните. Получените резултати са представени 

по-долу. 

Според цифровия модел на разпространение на природните местообитания в ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0001493), изготвен в резултат от изпълнението на 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“, в границите на поземлен имот с № 20996.12.89 не са 

картирани полигони с природни местообитания. Съгласно модела, най-близко 

разположените до имота полигони с картирано природно местообитание са в южна 

посока, на около 7 м по права линия, през съществуващия асфалтов път, и включват 

природно местообитание 9180* Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и 

стръмни склонове. Според актуализирания Стандартен формуляр, природното 

местобитание е установено на площ от 2774,77 ха в защитената зона. Неговите 

съобщества са описани на полигони, намиращи се на разнообразни наклони в диапазона 

11° до над 40° и на разнообразни изложения, като преобладават полигоните на N, NW и 

NE изложениe – 44%, главно върху средно мощни и умерено влажни почви, формирани 

на пясъчник, варовик и силикат, като на места има слаба до силна ерозия. Общото 

проективно покритие на растителността в описваните полигони е високо - 90%. 

Местообитанието формира комплекси с природно местообитание 9170 на места, където 

има по-слабо отлагане на почви и по-голям наклон. В горната част на склона, комплекси 

се образуват с природно местообитание 9130 и/или природно местообитание 91WO. 

Общата оценка на местообитание 9180* в защитената зона е Неблагоприятно - 

незадоволително състояние, което е свързано с неблагоприятното съсътояние на 

параметрите, които са важни за структурата и функционирането на гората – средна 

възраст, наличие на стари гори и дървета и на мъртва маса.  Също така, неблагоприятно 

въздействие оказват неправилните сечи, рекреационното натоварване и стройтелството, 

като за последните две заплахи основно е влиянието на ловния туризъм и добива на 

дървен материал в района.  
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Местоположение на най-близко разположените полигони с картиранo природнo 

местообитаниe 9180* до имот № 20996.12.89 /по индуктивен модел/ 
 

 
 

 

Резултати от теренните проучвания за верификация на данните: 

 

Теренните проучвания са проведени през месеци май и юни 2022 г. Територията на 

поземлен имот с № 20996.12.89 в землището на с. Дивчовото, общ. Тетевен, която попада 

в обхвата на въздействие, e обходена, така че да се обхване в пълна степен растителното 

и флористичното разнообразие. С помощта на GPS (Garmin eTrex) са снемани и 

географски координати.  

 

Абиотична характеристика 
 

Имотът се разполагат северно и североизточно от съществуващия асфалтов път. В 

западната част имотът е заравнен, докато в източната е наклонен с наклон на склона 5-8 

градуса. Характерна е микрохабитатна хетерогенност, което се определя от наличието на 

излазни скали, естествени понижения, опада на дървесна и храстова растителност. 

Почвите са средно мощни, а основната скала е силикат. 

 

Оценка на растителното и хабитатно разнообразие 
 

В рамките на имота и граничните терени растителността е хетерогенна, като се 

включва тревна, храстово-дървесна и дървесна растителност.  

Установената дървесна растителност е с издънков характер и е заела територията 

вторично, като резултат от естествена сукцесия, след прекратяване на ползването на 

земята по предназначение. Освен дървесен етаж, се формират и храстов и тревен етажи. 

Общото проективно покритие е 90-95%, като дървесния етаж е с покритие от 80-90, а 

това на храстите и тревния етаж съответно са 15-20% и 30-45%. Освен храстите на бука 

и обикновения габър се срещат и единични храсти на джанка (Prunus cerasifera), трънка 

(P. spinosa), къпина (Rubus caesius), леска (Corylus avellana), върба (Salix sp.). В тревния 
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етаж участват: мъжка папрат (Dryopteris filix-mas), горска светлика (Luzula sylvatica), 

горска ливадина (Poa nemoralis), гергевка (Cruciata laevipes), ежова главица (Dactylis 

glomerata), едноцветна бисерка (Melica uniflora), жълта мъртва коприва (Lamiastrum 

galeobdolon), мицелис (Mycelis muralis), матруня (Aremonia agrimonoides), Viola 

reichenbachiana agg. Установено е и разпространението на една орхидея – дълголистен 

главопрашник (Cephalanthera longifolia), която е включена в приложенията на CITES 

(Secretariat 2010). Мъховият етаж е добре развит по камъните покрай реката, където и 

естествената въздушна влажност е по-висока. В екотонната зона се срещат и някои 

видове с широко разпространение в тревната растителност.  

При първоначалния анализ на данните от наблюденията е изведено заключение, че 

доминираната от обикновен бук (Fagus sylvatica) и обикновен габър (Carpinus betulus) 

дървесна растителност е разположена, основно в северната и североизточната части на 

имота, покрай р. Боатинска, както и в неговата централна част.  

Впоследствие е направено прецизирано изследване на ортофото картата на района, 

отложена върху кадастралната карта на землището на с. Дивчовото, одобрена със 

Заповед № РД-18-87/29.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при което се 

установява, че визираните участъци с дървесна растителност в северната и 

североизточната части на имота, фактически се разполагат извън неговите граници и 

попадат върху прилежащия бряг на река Боатинска, който е част от поземлен имот № 

20996.8.89 (НТП „Водно течение, река“). От синтаксономична гледна точка, тази 

растителност притежава характеристики на горски хабитат, поради наличето на високо 

проективно покритие на дървесния етаж, който е доминиран от обикновен бук (Fagus 

sylvatica) и обикновен габър (Carpinus betulus). Срещат се диагностични видове за 

местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagion, като обикновен бук (Fagus 

sylvatica), обикновен габър (Carpinus betulus), лазаркиня (Galium odoratum), мицелис 

(Mycelis muralis), горска ливадина (Poa nemoralis). Посочената крайречна растителност 

заема площ от около 262 м2, непосредствено до северната и североизточната граница на 

имота. При първоначалния анализ в доклада, същата неправилно е определена, като 

попадаща в територията на имот № 20996.12.89. 

Растителността в централната част на имот № 20996.12.89 е специфична и 

представлява интерес от екологична гледна точка. Тук, в състава на храстово-тревната 

растителност участват, от една страна типични горски видове, а от друга тревни видове 

от естествените тревни фитоценози в района. Дървесните видове формират ниски и 

високи храсти на обикновен бук (Fagus sylvatica), обикновен габър (Carpinus betulus), 

цер (Quercus cerris), дива круша (Pyrus pyraster), глог (Crataegus monogyna). На площ от 

около 300 м2 се срещат и единични дървета на Fagus sylvatica и Carpinus betulus. В 

тревния етаж участват ливадна ливадина (Poa pratensis), ежова главица (Dactylis 

glomerata), гергевка (Cruciata laevipes), кръвен здравец (Geranium sanguineum), зелена 

ягода (Fragaria viridis), горски късокрак (Brachypodium sylvaticum), лечебен камшик 

(Agrimonia eupatoria), приземен вейник (Calamagrostis epigeios). Висок е процента и на 

опада (мъртвата биомаса), което достига 70-80% и води до намаляване на общото видово 

разнообразие. По експертна оценка, тази растителност притежава характеристиките на 

местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagion, което е в процес на естествено 

развитие (сукцесия). Същата растителност е описана и в писмо с изх. № РДГ08-

9578/13.09.2022 г. на РДГ – Ловеч, където, при извършена проверка на терен е 

установено, че на площ около 300 м2 са разположени 2 бр. дървета от дървесен вид бук 

и 1 бр. от дървесен вид габър на зряла възраст, 1 бр. от дървесен вид бук – средно 

възрастен 2 бр. габър – млади. Съгласно становището на РДГ – Ловеч, имотът не 

представлява гора, по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за горите. Същото заключение се 

извежда и от извършената теренна работа за настоящия доклад.  
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Тревната растителност в южната и югозападната част на имота, вероятно, преди 

години е била активно сенокосно използвана, но поради протеклите сукцесионни 

процеси, видовият състав е хетерогенен и деградирал. Срещат се видове, като гергевка 

(Cruciata laevipes), лопен (Verbascum sp.), ливадна ливадина (Poa pratensis), ежова 

главица (Dactylis glomerata), зелена ягода (Fragaria viridis), лечебен камшик (Agrimonia 

eupatoria), приземен вейник (Calamagrostis epigeios), бъзак (Sambucus ebulus), овчарска 

торбичка (Capsella bursa-pastoris), ветрогон (Eryngium campestre), бяло еньовче (Galium 

album), твърдовлакнеста острица (Carex hirta), котешка стъпка (Clinopodium vulgare), бял 

равнец (Achillea millefolium), теснолист живовляк (Plantago lanceolata), нарязанолистна 

пришница (Prunella laciniata). Участието на храстите е до 10-20%, като във видовия им 

състав се срещат обикновен бук (Fagus sylvatica), обикновен габър (Carpinus betulus), 

джанка (Prunus cerasifera), глог (Crataegus monogyna), къпина (Rubus caesius). През 

активния летен сезон, когато е максималното развитие на растителността, общото 

проективно покритие на приземния вейник (Calamagrostis epigeios), бъзака (Sambucus 

ebulus) и къпината (Rubus caesius) достига около 50% покритие, като създава значително 

засенчване и води до намаляване на богатството от растителни видове. На места се 

наблюдават и излазни скали, а опада (мъртвата биомаса) формира плътен приземен слой. 
 

Концепцията на възложителя за изпълнение на инвестиционното предложение 

включва пълно запазване на съществуващата дървесна растителност, тъй като самият той 

е полагал грижи за нея, за времето, откакто е собственик на имота. Строителството ще 

бъде извършвано, само в южната-югоизточната част на имота, която е свободна от 

дървесна растителност, като строителните дейности ще заемат не повече от 600 м2. 

Между елементите на ИП и растителността от типа Asperulo-Fagion ще бъде оставена 

естествена „буферна“ зона от съществуващите храсти джанка (Prunus cerasifera), трънка 

(P. spinosa), къпина (Rubus caesius), леска (Corylus avellana) и др.  

Същевременно, прилагането на принципа на предпазливостта, при извършване на 

анализа за въздействие, изисква да бъде приет възможно най-неблагоприятния сценарий, 

при който, в резултат от реализацията на ИП ще има пълна загуба на установеното 

природно местообитание. В този случай, ще бъде унищожено местообитание 9130 

Букови гори от типа Asperulo-Fagion на площ от около 300 м2 (0, 300 дка или 0,0300 ха) 

в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493). 

Според актуализирания Стандартен формуляр, природно местобитание 9130 е 

установено на площ от 20 492,92 ха в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493). То е 

най-широко представеното природно местообитание в тази зона. Неговите съобщества 

оформят горната горска граница и са в сравнително по-добро състояние в сравнение с 

тези на останалите горски местообитания в зоната. Особено това се отнася за местата, 

където горите са манастирски или частна собственост – налични са вековни „престарели 

гори“. Като цяло, местообитанието заема предимно северни и със северна компонента 

изложения - 47% от полигоните. Съобществата предпочитат средно мощни, умерено 

влажни почви, формирани на силикати, на места варовикови шисти, гранит и пясъчник. 

На голяма част от площта на местообитанието се наблюдава слаба до силна ерозия на 

почвата, свързана с изнасянето на дървен материал. Средното проективно покритие на 

растителността в описваните полигони е 90%, като варира от 70 до 100%. Горите са 

жизнени. Почти във всички описвани полигони възобновяването е добро – обилен млад 

подраст от бук. Все още съществуват на места елитни гори с висока консервационна 

стойност, но и на значителни територии гората е млада и се нуждае от отглеждане. 

Общата оценка на местообитание 9130 в защитената зона е Неблагоприятно - 

незадоволително състояние, предвид ерозията на терените и въздействията от човешката 

дейност. 
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Заключение 
 

При възприемане на възможно най-неблагоприятния сценарий, реализирането на 

инвестиционното предложение ще доведе до унищожаване и загуба на около 0,0300 ха 

от природно местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagion в ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0001493).  

Тъй като, при картирането на защитената зона, в имот № 20996.12.89 не са отчетени 

полигони с местообитанието, установеният при настоящите проучвания участък не може 

да бъде отнесен към общата площ на разпространение на хабитат 9130, посочена в 

актуализирания Стандартен формуляр. Въпреки това, за максимална предпазливост на 

анализа в настоящия доклад, процентните изчисления на засягане се извършват, като се 

вземе предвид референтната площ от 20 492,92 ха. В тази хипотеза, инвестиционното 

предложение ще окаже въздействие върху 0,00015% от площта на разпространение на 

природно местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagion в ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0001493). 

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху природно местообитание 9130: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

Горски автомобилен път Марински кладенец - 

Зеленикова поляна, с. Стоките, общ. Севлиево 

2,480 

Частично изменение на трасето на горски автомобилен 

път „Марински кладенец – Зеленикова поляна“, в 

участъци от км 2+120 до км 2+416,47 и от км 5+361,36 

до км 5+579,42, с. Стоките, общ. Севлиево 

0,2058 

12 бр. План-извлечения за промяна вида на сечта на ТП 

Държавно ловно стопанство „Росица“, общ. Севлиево 

Неуточнена площ на въздействие 

Общо кумулативно въздействие до момента 2,6858  
 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,013% от ареала на 

разпространение на хабитата в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното 

въздействие върху местообитание 9130 в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) 

възлиза на 2,7158 ха (0,013%). 

Националната оценка на разпространение на местообитание 9130 в Натура 2000 е 168 

045,62 ха. Спрямо тази площ, въздействието върху 2,7158 ха представлява въздействие 

върху 0,0016% от ареала на разпространение на местообитание 9130 в национален 

мащаб.  

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху природно местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagion в 

ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

Легенда към долната схема: 

1 - еднофамилна жилищна сграда; 

2 - лека постройка за отоплителни материали и инвентар; 

3 - лятна кухня /барбекю/; 

4 - 2 бр. паркоместа за автомобили; 

5 - резервоар за битова вода с хидрофорна уредба; 

6 - водоплътна изгребна яма; 

7 – място на присъединяване към съществуващ електропровод с изграждане на 

комплектно метално табло-трансформатор; 

8 – лека ограда. 
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Схема на ИП и разположението на хабитат 9130 в и извън ПИ № 20996.12.89 
 

 
 

Имот № 20996.12.89, с. Дивчовото, общ. Тетевен 
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Въздействия върху целевите видове 

 

За идентифициране на възможните въздействия върху местообитания на целевите 

видове е изготвен модел на местоположението на инвестиционното предложение, 

спрямо картираните местообитания на видове в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493). Извършено е посещение на терен през месеци май и юни 2022 г. за 

верифициране на данните.  

 

БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ  

 

Клас Насекоми (Insecta) 

 

Разред Пеперуди (Lepidoptera) 

 

1078* Четириточкова меча пеперуда (Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria). 

Видът обитава най-често покрайнините (екотоните) на просветлени смесени и 

широколистни дъбови и букови гори с дълбоки речни долини и дерета с или без вода, в 

сенчести места, с или без представено хранително растение – леска (Corylus), но с добре 

представени къпина и коприва - други потенциални хранителни растения на ларвите. 

Денем може да се наблюдава като се храни по цветовете на Eupatorum sp. По време на 

миграция през август целевият вид се среща извън типичните местообитания и 

практически може да бъде намерен почти навсякъде. 

До края на 2012 г., в ЗЗ са установени общо 12 геореферирани находища. Общата 

площ на потенциалните местообитания е 74 172,86 хa. Общата площ на териториите с 

оптимални условия за популациите на вида според крайната карта е 6 721,68 хa. Данните 

за популацията в зоната са оскъдни. Приема се, че тя е постоянна, с обичайна плътност, 

като е определена на 134 434 – 282 779 индивида. По време на проучванията през 2012 г. 

не са забелязани непосредствени опасности за вида, но според крайната карта на 
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териториите с влошено качество има незначително строителство и замърсяване – 0,05%. 

Общата оценка за състоянието на вида в зоната е Благоприятно състояние. 

 
Разпространение на Euplagia quadripunctaria в ЗЗ на базата на на картиране на CORINE Land 

Cover полигони, където попадат конкретните находища на вида. 
 

Инвестиционното предложение засяга 0,2422 ха (0,0003%) от картираните 

потенциални местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за 

настоящия доклад не е установено присъствие на вида в имот № 20996.12.89 и съседните 

терени. Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Четириточкова меча пеперуда: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

ПУП – ПРЗ на ПИ № 62579.156.49, м. „Старчов дол“, с. 

Рибарица, община Тетевен, област Ловеч 

0,2961 

Изграждане на къщи за гости в махала Джалаловци, 

село Валевци, община Севлиево 

0,3187 

Разширение на площадка на „Балканско ехо“ ЕООД, с. 

Кръвеник, община Севлиево 

0,2458 

Създаване на овощна градина със сини сливи в 

землището на с. Стоките, общ. Севлиево 

0,72 

Засаждане и отглеждане по биологичен начин на 

овощни градини със сини сливи, с. Стоките, общ. 

Севлиево 

0,75 

Частично изменение на трасето на горски автомобилен 

път „Кладев рът – Осеникова поляна“, в участъка от км 

0+720,46 до км 1+101,33, с. Стоките, общ. Севлиево 

0,7777 

Частично изменение на трасето на горски автомобилен 

път „Марински кладенец – Зеленикова поляна“, в 

участъци от км 2+120 до км 2+416,47 и от км 5+361,36 

до км 5+579,42, с. Стоките, общ. Севлиево 

0,2058 

Общо кумулативно въздействие до момента 3,3141 
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Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,0044% от потенциалните 

местообитания на вида в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното 

въздействие върху местообитанията на Четириточкова меча пеперуда в ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0001493) възлиза на 3,5563 ха (0,0048%). 

Националната оценка на местообитанията на вида е 3 515 168,32 ха. Спрямо тази 

площ, въздействието върху 3,5563 ха представлява въздействие върху 0,0001% от 

националните местообитания на Четириточкова меча пеперуда.  

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Четириточкова меча пеперуда 

(Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) 

и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

1065 Еуфидриас (Euphydryas aurinia). Видът обитава тревисти ливади и поляни в 

гори и покрайнините им. Има едно поколение от април до юли според надморската 

височина. Има 4 стадия - яйце, ларва (гъсеница), какавида и имаго (пеперуда). 

Гъсениците са черни, грубо окосмени с фини разклонени шипчета, с бели стигми и бели 

точици между сегментите, с червеникави главова капсула и анален край. Хранят се със 

Succisa pratensis (ливадна синьоглавка, обикновено синьоглавче), самогризка (Scabiosa), 

жълта тинтява (Gentiana lutea) и орлови нокти (Lonicera periclymenum). Ларвите зимуват 

на групи в паяжинно гнездо. Появявят се отново през март-април. Какавидират през 

април-май, имагинират април-юни в зависимост от надморската височина. 

До края на 2012 г., в ЗЗ няма установени геореферирани находища. Общата площ на 

потенциалните местообитания е 12 746,82 хa. Липсват територии с оптимални условия 

за популациите на вида. Данните за популацията в зоната са недостатъчни. Приема се, че 

тя е постоянна, рядка, като няма данни за числеността. Не са установени увредени 

находища. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е Благоприятно състояние. 

Инвестиционното предложение засяга 0,0136 ха (0,0001%) от картираните 

потенциални местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за 

настоящия доклад не е установено присъствие на вида в имот № 20996.12.89 и съседните 

терени. Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Еуфидриас: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

„Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение 

на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ № 

62579.89.12, м. Дебелщица, з-ще с. Рибарица, общ. 

Тетевен, обл. Ловеч 

0,2511 

„Изграждане на две едноетажни сгради с жилищно 

предназначение“ в ПИ№ 62579.168.51, землище с. 

Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч 

0,2000 

ПУП – ПРЗ на ПИ № 62579.156.49, м. „Старчов дол“, с. 

Рибарица, община Тетевен, област Ловеч 

0,2961 

Изграждане на овцеферма с капацитет до 50 бр. овце, с. 

Стоките, общ. Севлиево 

0,5209 

Отглеждане на трайно насаждение със сини сливи в 

землището на с. Стоките, общ. Севлиево 

1,2229 

Засаждане и отглеждане по биологичен начин на 

овощни градини със сини сливи, с. Стоките, общ. 

Севлиево 

0,75 

Ремонт, реконструкция и разширение на хотел и СПА в 

поземлени имоти с идентификатори 14218.778.46 и 

14218.778.152 по КК и КР на землището на гр. Габрово, 

община Габрово, област Габрово 

1,5561 

Предварителен проект на Общ устройствен план на 

община Севлиево 

Неуточнена площ на въздействие 

Общо кумулативно въздействие до момента 4,7971 
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Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,0376% от потенциалните 

местообитания на вида в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното 

въздействие върху местообитанията на Еуфидриас в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493) възлиза на 4,8107 ха (0,0377%). 

Националната оценка на местообитанията на вида е 877 847,42 ха. Спрямо тази площ, 

въздействието върху 4,8107 ха представлява въздействие върху 0,0005% от 

националните местообитания на Еуфидриас. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Еуфидриас (Euphydryas aurinia) в 

ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

 
 

Карта на разпространението на Euphydryas aurinia в България (Abadjiev, 2001) 

 

4042 Полиоматус (Polyommatus eroides). Видът обитава тревисти и/или скалисти 

места по планински склонове и върхове до 2300—2400 м, в покрайнини на гори, речни 

долини и т.н., най-често на варовит терен, с наличие на хранителното растение на 

гъсениците - Genista depressa. При проучванията в защитената зона, до края на 2012 г. 

няма установени геореферирани находища. Общата площ на потенциалните 

местообитания е 8 819,80 хa по данни от крайната карта на вида за зоната. Общата площ 

на териториите с оптимални условия за популациите на вида, според крайната карта, е 3 

501,72 хa. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е Благоприятно състояние. 

Инвестиционното предложение не засяга картирани, по индуктивен модел, 

местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за настоящия доклад 

не е установено присъствие на вида в имот № 20996.12.89. Не е установено наличие на 

хранителното растение на гъсениците - Genista depressa. Територията не предлага 

подходящи условия за местообитания на вида. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Полиоматус (Polyommatus eroides) 

в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

1060 Лицена (Голяма огневка) (Lycaena dispar). Видът обитава влажни, по-рядко 

сухи тревисти места в близост до езера, потоци, реки и др. източници на влага. В 
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България се среща из открити припечни места край езера, вади, канавки и други влажни 

зони, по брегове и влажни поляни. Има 4 стадия - яйце, ларва (гъсеница), какавида и 

имаго (пеперуда). Хранителните растения са блатен лапад (Rumex hydrolapathum), 

къдраволист или обикновен лапад (Rumex crispus), воден лапад (Rumex aquaticus). 

Пеперудите летят от май до септември. 

До края на 2012 г., в ЗЗ няма установени геореферирани находища. Общата площ на 

потенциалните местообитания е 4 510,51 хa. Общата площ на териториите с оптимални 

условия за популациите на вида според крайната карта е 210,28 хa. Данните за 

популацията в зоната са недостатъчни. Приема се, че тя е постоянна, рядка, като няма 

данни за числеността. Не са установени увредени находища. Общата оценка за 

състоянието на вида в зоната е Благоприятно състояние. 

Инвестиционното предложение не засяга картирани, по индуктивен модел, 

местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за настоящия доклад 

не е установено присъствие на вида в имот № 20996.12.89. Не е установено наличие на 

хранителните растения Rumex hydrolapathum, Rumex crispus и Rumex aquaticus. 

Наличието на засенчваща дървесна растителност в имота е неблагоприятен фактор за 

екологичните изисквания на вида. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Лицена (Голяма огневка) (Lycaena 

dispar) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

Разред Твърдокрили (Coleoptera) 

 

1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus). Видът обитава най-често покрайнините 

(екотоните) на просветлени широколистни и смесени гори. Ларвата се развива нормално 

5-6 (максимално до 8) години в гнила дървесина на дънери, пънове и корени на дъб 

(Quercus), липа (Tilia), бук (Fagus), върба (Salix), топола (Populus) и други видове 

широколистни дървета. Много рядко е намирана в иглолистни дървета. Имагото най-

често се наблюдава през ранното лято. То е активно привечер и в ранните часове на 

нощта като лети и се привлича от източници на светлина. Мъжките индивиди водят 

борби за надмощие при намиране на женска. 

До края на 2012 г. в ЗЗ са установени общо 5 геореферирани находища. Общата площ 

на подходящите местообитания е 4 772,56 хектара по данни от крайната карта на вида за 

зоната. Общата площ на потенциалните местообитания е 66 734,47 хектара по данни от 

крайната карта на вида за зоната. Качеството на данните за популацията в зоната е 

средно. Приема се, че тя е постоянна, рядка, като е определена на 175 552 – 345 343 

индивида. Установените опожарени територии са 2,8% от площта на потенциалните 

местообитания на вида в зоната. Увредените територии са 10,1% от площта на известните 

находища на вида. Състоянието на вида е определено, като Неблагоприятно – 

незадоволително състояние. 

Въпреки, че имот № 20996.12.89 не предлага подходящи условия за бръмбара рогач, 

част от територията му попада в математическия модел на потенциалните 

местообитания. По този начин, инвестиционното предложение засяга 0,061 ха 

(неизчислимо в %) от картираните потенциални местообитания на вида в защитената 

зона. При полевото проучване за настоящия доклад не е установено присъствие на вида 

в имот № 20996.12.89 и съседните терени. Според наличните данни, до момента, в 

защитената зона е установено следното кумулативно въздействие върху 

местообитанията на Бръмбар рогач: 
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ИП/ППП Площ/ха 

ПУП – ПРЗ на ПИ № 62579.156.49, м. „Старчов дол“, с. 

Рибарица, община Тетевен, област Ловеч 

0,2961 

Разширение на площадка на „Балканско ехо“ ЕООД, с. 

Кръвеник, община Севлиево 

0,2458 

Отглеждане на трайно насаждение със сини сливи в 

землището на с. Стоките, общ. Севлиево 

0,1913 

Създаване на овощна градина със сини сливи в 

землището на с. Стоките, общ. Севлиево 

0,72 

Засаждане и отглеждане по биологичен начин на 

овощни градини със сини сливи, с. Стоките, общ. 

Севлиево 

0,75 

Частично изменение на трасето на горски автомобилен 

път „Кладев рът – Осеникова поляна“, в участъка от км 

0+720,46 до км 1+101,33, с. Стоките, общ. Севлиево 

0,7777 

Частично изменение на трасето на горски автомобилен 

път „Марински кладенец – Зеленикова поляна“, в 

участъци от км 2+120 до км 2+416,47 и от км 5+361,36 

до км 5+579,42, с. Стоките, общ. Севлиево 

0,2058 

Предварителен проект на Общ устройствен план на 

община Севлиево 

Неуточнена площ на въздействие 

2 бр. План-извлечения за промяна вида на сечта на ТП 

Държавно ловно стопанство „Росица“, общ. Севлиево 

Неуточнена площ на въздействие 

Общо кумулативно въздействие до момента 3,1867 
 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,0048% от потенциалните 

местообитания на вида в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното 

въздействие върху местообитанията на Бръмбар рогач в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493) възлиза на 3,2477 ха (0,0049%). 

Националната оценка на местообитанията на вида е 2 880 543,66 ха. Спрямо тази 

площ, въздействието върху 3,2477 ха представлява въздействие върху 0,0001% от 

националните местообитания на Бръмбар рогач. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Бръмбар рогач (Lucanus cervus) в 

ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

1087* Алпийска розалия (Rosalia alpina). Видът обитава стари широколистни гори. 

Развива се предимно по бук (Fagus), но също по Carpinus, Fraxinus, Ulmus, Acer, Alnus, 

Castanea, Crataegus, Juglands, Larix, Querqus, Salix и Tilia. Ларвите са ксилофаги, живеят 

в гниещата дървесина на стари живи или мъртви дървета като се хранят с нея. 

Възрастното лети през юли-август. Активно е през деня като през слънчевите часове на 

деня се наблюдава върху кората на дървета. Яйцата се отлагат в цепнатините на кората. 

Цикълът на развитие е 3-4 години. 

До края на 2012 г. в ЗЗ са установени общо 7 геореферирани находища. Общата площ 

на подходящите местообитания е 54 074,15 хектара по данни от крайната карта на вида 

за зоната. Общата площ на потенциалните местообитания е 81 321,25 хектара по данни 

от крайната карта на вида за зоната. Качеството на данните за популацията в зоната е 

средно. Приема се, че тя е постоянна, рядка, като е определена на 467 980 – 852 267 

индивида. Установените опожарени територии са 2,8% от площта на потенциалните 

местообитания на вида в зоната. Увредените територии са 3,5% от площта на известните 

находища на вида. Състоянието на вида е определено, като Неблагоприятно – 

незадоволително състояние. 

Инвестиционното предложение засяга 0,01806 ха (неизчислимо в %) от картираните 

потенциални местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за 

настоящия доклад не е установено присъствие на вида в имот № 20996.12.89 и съседните 
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терени. Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Алпийска розалия: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

Създаване на овощна градина със сини сливи в 

землището на с. Стоките, общ. Севлиево 

0,72 

Частично изменение на трасето на горски автомобилен 

път „Кладев рът – Осеникова поляна“, в участъка от км 

0+720,46 до км 1+101,33, с. Стоките, общ. Севлиево 

0,7777 

Частично изменение на трасето на горски автомобилен 

път „Марински кладенец – Зеленикова поляна“, в 

участъци от км 2+120 до км 2+416,47 и от км 5+361,36 

до км 5+579,42, с. Стоките, общ. Севлиево 

0,2058 

Предварителен проект на Общ устройствен план на 

община Севлиево 

Неуточнена площ на въздействие 

2 бр. План-извлечения за промяна вида на сечта на ТП 

Държавно ловно стопанство „Росица“, общ. Севлиево 

Неуточнена площ на въздействие 

Общо кумулативно въздействие до момента 1,7035 
 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,0021% от потенциалните 

местообитания на вида в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното 

въздействие върху местообитанията на Алпийска розалия в ЗЗ „Централен Балкан - 

буфер” (BG0001493) възлиза на 1,72156 ха (0,0021%). 

Националната оценка на местообитанията на вида е 1 183 533,52 ха. Спрямо тази 

площ, въздействието върху 1,72156 ха представлява въздействие върху 0,0001% от 

националните местообитания на Алпийска розалия. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Алпийска розалия (Rosalia alpina) 

в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

1089 Буков сечко (Morimus funereus). Видът обитава широколистни и смесени гори. 

Микрохабитат – върху, във или под гниеща, влажна дървесина (стволове, трупи, дънери, 

пънове, кори от дървета), лежаща на земната повърхност, най-често на Fagus, Quercus, 

Populus, Castanea и Abies (Koch 1992). Среща се и в иглолистни гори. Ларвите се развиват 

под кората на дървета, където се хранят със сърцевината им. Възрастното се среща през 

април-септември в купчини от отсечени трупи. Пикове в числеността му през първата 

половина на май и втората половина на юни предполагат развитие на 2 поколения през 

годината (Vrezec et al. 2010). Активно е привечер и през ранните часове на нощта (между 

20.00 и 3.00). Цикълът на развитие е 2-3 годишен. Според екологичните си изисквания, 

той е стенотопен, силвиколен, ксилодетритикол, ксилофаг и сапроксилен (Jurc et al., 

2008). 

До края на 2012 г. в ЗЗ са установени общо 5 геореферирани находища. Общата площ 

на подходящите местообитания е 79 922,48 хектара по данни от крайната карта на вида 

за зоната. Общата площ на потенциалните местообитания е 95 185,07 хектара по данни 

от крайната карта на вида за зоната. Качеството на данните за популацията в зоната е 

средно. Приема се, че тя е постоянна, рядка, като е определена на 740 526 – 860 148 

индивида. Установените опожарени територии са 2,5% от площта на потенциалните 

местообитания на вида в зоната. Увредените територии са 1,1% от площта на известните 

находища на вида. Състоянието на вида е определено, като Неблагоприятно – 

незадоволително състояние. 

Инвестиционното предложение засяга 0,0619 ха (неизчислимо в %) от картираните 

потенциални местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за 

настоящия доклад не е установено присъствие на вида в имот № 20996.12.89 и съседните 
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терени. Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Буков сечко: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

Отглеждане на трайно насаждение със сини сливи в 

землището на с. Стоките, общ. Севлиево 

0,1913 

Създаване на овощна градина със сини сливи в 

землището на с. Стоките, общ. Севлиево 

0,72 

Частично изменение на трасето на горски автомобилен 

път „Кладев рът – Осеникова поляна“, в участъка от км 

0+720,46 до км 1+101,33, с. Стоките, общ. Севлиево 

0,7777 

Частично изменение на трасето на горски автомобилен 

път „Марински кладенец – Зеленикова поляна“, в 

участъци от км 2+120 до км 2+416,47 и от км 5+361,36 

до км 5+579,42, с. Стоките, общ. Севлиево 

0,2058 

Предварителен проект на Общ устройствен план на 

община Севлиево 

Неуточнена площ на въздействие 

2 бр. План-извлечения за промяна вида на сечта на ТП 

Държавно ловно стопанство „Росица“, общ. Севлиево 

Неуточнена площ на въздействие 

Общо кумулативно въздействие до момента 1,8948 
 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,002% от потенциалните 

местообитания на вида в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното 

въздействие върху местообитанията на Буков сечко в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493) възлиза на 1,9567 ха (0,002%). 

Националната оценка на местообитанията на вида е 3 020 137,71 ха. Спрямо тази 

площ, въздействието върху 1,9567 ха е неизчислимо малък процент. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Буков сечко (Morimus funereus) в 

ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

1084 *Осмодерма (Osmoderma eremita). Дендробионтен вид, който обитава хралупи 

на стари все още живи дървета. Според Jurc et al. (2008) той е стенотопен, фолеофилен, 

силвиколен, ксилодетритикол, фитофаг и сапроксилен вид. Среща се в стари 

широколистни гори, като предпочитани хабитати са покрайнини на гори и брегове на 

реки. Микрохабитат – изключително загниващи и гниещи стари хралупести дървета 

(Ranius et al. 2005; Jurc et al. 2008). При избор на местообитания, предпочита първо дъб 

(Querqus), след това липа (Tillia), върба (Salix), бук (Fagus sylvatica), череша (Prunus), 

круша (Pyrus), ябълка (Malus domesticus) и други плодови дървета в овощни градини 

(Koch 1989). По-рядко се среща по цветовете на глога (Crataegus), върху храсти или под 

кората на лежащи гниещи стволове. Женските снасят яйцата в гниещата дървенина в 

хралупите на дървета, където се развиват и ларвите. Развитието на ларвите продължава 

2-3 години. Възрастните насекоми се срещат от май до началото на септември, но най-

често се наблюдават през юни и юли. Хранят се със сока, изтичащ от дървесината. Полет 

се наблюдава през топлите и слънчеви следобедни часове на деня. През есента 

възрастните умират.  

Видът е новоустановен за ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493). До края на 

2012 г. са установени общо 4 геореферирани находища. Общата площ на подходящите 

местообитания е 53 525,32 хектара по данни от крайната карта на вида за зоната. Общата 

площ на потенциалните местообитания е 75 505,66 хектара по данни от крайната карта 

на вида за зоната. Качеството на данните за популацията в зоната е средно. Приема се, 

че тя е постоянна, много рядка, като е определена на 180 640 – 353 782 индивида. 

Установените опожарени територии са 2,9% от площта на потенциалните местообитания 

на вида в зоната. Увредените територии са 0,7% от площта на известните находища на 
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вида. Състоянието на вида е определено, като Неблагоприятно – незадоволително 

състояние. 

Инвестиционното предложение засяга 0,0623 ха (неизчислимо в %) от картираните 

потенциални местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за 

настоящия доклад не е установено присъствие на вида в имот № 20996.12.89 и съседните 

терени. Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Осмодерма: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

Предварителен проект на Общ устройствен план на 

община Севлиево 

Неуточнена площ на въздействие 

 

Националната оценка на местообитанията на вида е 1 633 232,52 ха. Спрямо тази 

площ, въздействието върху 0,0623 ха е неизчислимо малък процент. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Осмодерма (Osmoderma eremita) 

в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo). Видът се среща предимно в северната и 

източните части на страната (поречието на р. Дунав, Лудогорието, черноморското 

крайбрежие, Странджа), както и в Малешевска планина, Западни Родопи и др. В северна 

България се среща от 0 до 700 м, в южна България – от 0 до 800 м, а в района на Славянка 

- до към 900 м надморска височина. Обитава стари широколистни гори. Развива се 

предимно по дъбове (Quercus), по-рядко се среща по Castanea, Betula, Salix, Fraxinus, 

Ulmus, Juglands и Corylus. Ларвите са ксилофаги, живеят в гниеща дървесина на стари 

или мъртви дървета и се хранят с нея. Възрастното лети през май-август като най-често 

се наблюдава през юни-юли. Активно е привечер или през ранните часове на нощта. 

Яйцата се отлагат в цепнатини на кората на дървета. Цикълът на развитие продължава 3-

4 години. Горските хабитати, в които се среща, са: 91MO; 91I0; 91AA, 91H0, 91G0, 9170, 

9260, 9180. 

До края на 2012 г. в ЗЗ е установено 1 геореферирано находище. Общата площ на 

подходящите местообитания е 2 219,75 хектара по данни от крайната карта на вида за 

зоната. Общата площ на потенциалните местообитания е 4 320,97 хектара по данни от 

крайната карта на вида за зоната. Качеството на данните за популацията в зоната е 

средно. Приема се, че тя е постоянна, рядка, като е определена на 27 014 - 39 859 

индивида. Установените опожарени територии са 2,6% от площта на потенциалните 

местообитания на вида в зоната. Не са установени увредени територии в известните 

находища на вида. Състоянието на вида е определено, като Неблагоприятно – 

незадоволително състояние. 

Инвестиционното предложение не засяга картирани, по индуктивен модел, 

местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за настоящия доклад 

не е установено присъствие на вида в имот № 20996.12.89. Наличната дървесна 

растителност в имота не подходяща за развитие на вида.  

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) 

в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

1086 Cucujus cinnaberinus. Видът е съобщен у нас наскоро (Guéorguiev et. al. 2008) 

от няколко изолирани находища. Причина за тази късна регистрация е липсата на 

изследвания и интерес от специалистите по отношение ксилофагния компонент на 

твърдокрилата фауна у нас. Много е вероятно този вид да се среща в изолирани 

популации в по-стари и запазени широколистни, смесени и иглолистни гори в Стара 
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планина, Рила, Пирин, Родопите и други райони на страната. Според екологичните си 

изисквания той е стенотопен, силвиколен, сапроксилен и кортиколен вид (Zahradnik 

1999; Jurc et al. 2008). Обитава запазени широколистни гори и резервати, както и гори 

разположени по бреговете на реки. Микрохабитат – възрастни и ларви живеят заедно във 

влажни, гниещи кори на стоящи и лежащи дървета, най-вече Quercus, Fagus, Populus 

tremula, Populus niger, Acer, Salix, Ulmus, но също Abies и Picea. Качеството на данните 

за популацията в защитената зона е бедно. Приема се, че тя е постоянна, рядка, като е 

определена на 1 находище. Няма данни за площта на местообитанията в защитената зона. 

Инвестиционното предложение не засяга картирани, по индуктивен модел, 

местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за настоящия доклад 

не е установено присъствие на вида в имот № 20996.12.89. Наличната дървесна 

растителност в имота не е с необходимите гъстота и плътност, отговарящи на 

изискванията на вида.  

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Cucujus cinnaberinus в ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

Разред: Водни кончета (Odonata) 

 

4045 Ценагрион (Ручейно пъстриче) (Coenagrion ornatum). Coenagrion ornatum 

обитава бавнотечащи водоеми. Ларвата му е лимнофилна, фитофилна и се среща в 

обраслите с подводна плаваща растителност постоянни водоеми. Предпочита места във 

водоеми, където става втока и оттока на водата с ширина до 2 м и дълбочина до 1 м. 

Имагото (възрастната форма) предпочита слънчеви участъци с буйна водна и 

крайбрежна растителност, където сянката на заобикалящите водоема храсти и дървета 

не покрива голяма част от местообитанието. Растителността (Beschovski, Marinov, 2007) 

е формирана от хигрофитите Sparganium erectum, Iris pseudacorus, Phragmites australis, 

Typha, Epilobium hirsutum, Eupatorium cannabinum и Lythrum salicaria, а по бреговете 

преобладават тръните и копривата (Cirsium и Urtica dioica). 

До края на 2012 г. в ЗЗ няма установени геореферирани находища. Общата площ на 

потенциалните местообитания е определена на 83,24 хектара по данни от крайната карта 

на вида за зоната. Качеството на данните за популацията в зоната е добро. Приема се, че 

тя е постоянна, рядка, като е определена на 1 находище. Състоянието на вида е 

определено, като Благоприятно състояние. 

Инвестиционното предложение не засяга картирани, по индуктивен модел, 

местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за настоящия доклад 

не е установено присъствие на вида в имот № 20996.12.89. Територията не предлага 

подходящи условия за това водно конче - водното течение е твърде бързо, а 

съществуващата дървесна растителност предизвиква плътна степен на засенчване.  

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Ценагрион (Ручейно пъстриче) 

(Coenagrion ornatum) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от 

защитени зони. 

 

Клас Миди (Bivalvia) 

 

1032 Бисерна мида (Unio crassus). Силно вариабилен вид. Достига дължина до 70-

78 мм и височина до 30-37 мм. Обитава предимно долните течения на реките и някои 

почти стагнантни водоеми, ендобиосен филтратор, псамо-пело-аргирофил (песъкливо-

тинесто-глинест характер на дъното), β-мезосапроб. Обикновено, индивидите са 
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разделнополови (в реките и големите езера) но популациите, изолирани в стари речни 

мъртвици и др. по-малки стагнантни водоеми са съставени от хермафродитни форми. 

Някои автори приемат и известен полов диморфизъм. Съществуват и хибриди между 

видовете на род Unio, които съчетават признаци на повече от един вид (Unio crassus + U. 

pictorum). Мидите достигат полова зрялост след третата година. По хрилете им се 

развиват до 130 000 яйца. Развитието протича с метаморфоза - паразитна ларва 

глохидиум, която се прикрепя към различни видове риби. У нас яйцата се оплождат от 

края на април до юни, а узряването на глохидиите в мидите и изхвърлянето им във водата 

продължава до август. Престояването на яйцата и глохидиите в хрилете на мидата 

продължава от 20 до 40 дни. В България видовете от род Unio са били използвани за 

храна (повече на домашни животни) и в индустрията за седефени копчета. 

За периода 2011-2012 г. не са установени геореферирани находища в ЗЗ. По данни от 

крайната карта на разпространението на вида в зоната, общата площ на потенциалните 

местообитания е 2 523,43 хa. Качеството на данните за популацията в зоната е средно. 

Приема се, че тя е постоянна и рядка, като няма данни за числеността на индивидите. По 

време на теренното изследване не са установени увредени участъци от замърсяване. 

Общата оценка за състоянието на вида в зоната е Неблагоприятно-незадоволително 

състояние. 

Инвестиционното предложение не е свързано с дейности във водното течение на река 

Боатинска, но въпреки това, според модела на картиране имот № 20996.12.89 засяга 

0,0875 ха (0,003%) от картираните потенциални местообитания на вида в защитената 

зона. При полевото проучване за настоящия доклад не е установено присъствие на вида 

в участъка от река Боатинска, граничен на имот № 20996.12.89. В този участък, водното 

течение е бързо, а речното корито е каменисто, с пясъчно дъно, и не предлага подходящи 

условия за вида. Според наличните данни, до момента, в защитената зона няма 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Бисерна мида. 

Националната оценка на местообитанията на вида е 148 649,93 ха. Спрямо тази площ, 

въздействието върху 0,0875 ха е неизчислимо малък процент. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Бисерна мида (Unio crassus) в ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

Клас: Ракообразни (Crustacea) 

 

1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium). Видът обитава предимно малки 

потоци, странични ръкави и разливи с каменливо дъно. Развива се добре в някои язовири, 

поточета и вади с тинесто и глинесто дъно, протичащи из пасища и ливади. Силно 

оксибионтен и олигосапробен вид, който не понася ниско кислородно съдържание, 

замърсяване и високи температури. Съотношението на половете е в полза на мъжките. 

Размножаване през месеците септември-юни. Женските отлагат до към 190 яйца, които 

носят прикрепени към коремните крачка. 

За периода 2011-2012 г. са установени 6 геореферирани находища в ЗЗ. По данни от 

крайната карта на разпространението на вида в зоната, общата площ на потенциалните 

местообитания е 1075,49 хa. Площта на ефективно заетите местообитания от вида, в 

които той е намерен, през периода на изследванията, е 214,60 ха. Качеството на данните 

за популацията в зоната е добро. Приема се, че тя е постоянна и с обичайна плътност, 

като наброява 645 294 – 645 294 индивида. По време на теренните изследвания не са 

установени увредени участъци от замърсяване. Общата оценка за състоянието на вида в 

зоната е Благоприятно състояние. 
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Инвестиционното предложение не засяга картирани, по индуктивен модел, 

местообитания на вида в защитената зона, а също и не предвижда дейности във водното 

течение на река Боатинска. При полевото проучване за настоящия доклад не е установено 

присъствие на вида в участъка от река Боатинска, граничен на имот № 20996.12.89. В 

този участък, водното течение е твърде бързо, а съществуващата дървесна растителност 

предизвиква плътна степен на засенчване, но въпреки това, би могло да се приеме, че 

реката предлага потенциални местообитания за ручейния рак.  

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Ручеен рак (Austropotamobius 

torrentium) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени 

зони. 
 

Река Боатинска при имот № 20996.12.89 
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ГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ 

 

Клас Земноводни (Amphibia) 

 

1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii). Видът зимуват и се размножава в 

застояли (по-рядко – в бавнотечащи) води, като през лятото излизат на сушата с  

повишаване на температурата. Освен под камъни, дървесна кора и др., на сушата 

тритоните могат да бъдат намерени и в дупките на други животни, като понякога и 

презимуването е извън водата. Повечето полово незрели индивиди прекарват по-голяма 

част от времето на сушата. Въпреки че през размножителния приод са активни и през 

деня, по-висока активност се наблюдава през нощта. 

В рамките на полевите проучвания, през 2011 – 2012 г., видът не е установен в ЗЗ. 

Пригодните местообитания за вида в зоната са определени на 16 050,98 ха. Оптималните 

местообитания за вида в зоната са определени на 2 778,50 ха. Данните за популацията в 

зоната са недостатъчни. Приема се, че тя е постоянна, с неуточнен брой на находищата. 

Общата оценка за състоянието на вида в зоната е Неблагоприятно - незадоволително 

състояние. 

Инвестиционното предложение засяга 0,2422 ха (0,0015%) от определените по  

математически модел потенциални местообитания на вида в защитената зона. При 

полевото проучване за настоящия доклад не е установено присъствие на вида в имот № 

20996.12.89 и съседните терени. В този участък, водното течение протича с голяма 

скорост, като образува множество бързеи между големи камъни и скални блокове, без 

наличие на спокойни завирявания и застояли води по бреговете. Съществуващите 

условия не са подходящи за вида.  

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Голям гребенест тритон: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

ПУП – ПРЗ на ПИ № 62579.156.49, м. „Старчов дол“, с. 

Рибарица, община Тетевен, област Ловеч 

0,2961 

“Изграждане на нова жилищна сграда до 180 кв. м в 

част от ПИ № 62579.168.25, с. Рибарица, община 

Тетевен, област Ловеч” 

0,2576 

„Изграждане на мост в ПИ № 20996.8.89, свързващ ПИ 

№ 20996.8.94 и ПИ № 20996.12.41, с. Дивчовото", 

община Тетевен 

0,0024 

„Изграждане на спортна площадка с тенис корт и 

фитнес уреди“, с. Чифлик, общ. Троян 

0,173 

„Изграждане на сграда на допълващото застрояване за 

съхранение на инвентар и техника“, гр. Тетевен 

0,0446 

Изграждане на свободно разположена, едноетажна 

стопанска постройка за съхранение на селскостопанска 

продукция и инвентар, включително помещение за 

обитаване в нея“ в ПИ № 62579.88.23, з-ще с. Рибарица, 

общ. Тетевен, общ. Ловеч 

0,1600 

„Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка 

за съхранение на селскостопанска продукция и 

инвентар, включително помещение за обитаване в нея“ 

в ПИ № 72343.54.358, з-ще гр. Тетевен, общ. Тетевен, 

общ. Ловеч 

0,9369 

„Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение 

на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ № 

62579.89.12, м. Дебелщица, з-ще с. Рибарица, общ. 

Тетевен, общ. Ловеч 

0,2511 

„Изграждане на две едноетажни сгради с жилищно 

предназначение“ в ПИ№ 62579.168.51, землище с. 

Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч 

0,2000 
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"Добив на полезни изкопаеми - скалнооблицовъчни 

материали (червен пясъчник) в находище 

"Краварника", с. Кирчево, община Угърчин, област 

Ловеч" 

2,2979 

Подробен устройствен план (ПУП) на ПИ № 

72343.55.203, гр. Тетевен 

0,7356 

Промяна предназначението на земеделска земя за 

изграждане на обект Къща за гости, басейн и барбекю, 

с. Стоките, общ. Севлиево 

0,4571 

Изграждане на къщи за гости в махала Джалаловци, 

село Валевци, община Севлиево 

0,3187 

Изграждане на овцеферма с капацитет до 50 бр. овце, с. 

Стоките, общ. Севлиево 

0,5209 

Отглеждане на трайно насаждение със сини сливи в 

землището на с. Стоките, общ. Севлиево 

0,1913 

Създаване на овощна градина със сини сливи в 

землището на с. Стоките, общ. Севлиево 

1,2229 

Засаждане и отглеждане по биологичен начин на 

овощни градини със сини сливи, с. Стоките, общ. 

Севлиево 

0,75 

Къща за гости с барбекю – основно и допълващо 

застрояване в ПИ №063031 в землището на с. Стоките, 

общ. Севлиево 

0,4571 

Предварителен проект на Общ устройствен план на 

община Севлиево 

Неуточнена площ на въздействие 

2 бр. План-извлечения за промяна вида на сечта на ТП 

Държавно ловно стопанство „Росица“, общ. Севлиево 

Неуточнена площ на въздействие 

Общо кумулативно въздействие до момента 9,2732 
 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,0578% от потенциалните 

местообитания на вида в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното 

въздействие върху определените по математически модел местообитания на Голям 

гребенест тритон в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) възлиза на 9,5154 ха 

(0,0593%). 

Националната оценка на пригодните местообитания на вида е 1 463 110 ха. Спрямо 

тази площ, въздействието върху 9,5154 ха представлява въздействие върху 0,0007% от 

националните пригодни местообитания на Голям гребенест тритон. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Голям гребенест тритон (Triturus 

karelinii) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени 

зони. 

 

1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata). Видът обитава застояли и 

бавнотечащи водоеми – планински потоци в скалисти и гористи места, напоителни и 

отводнителни канали, крайпътни канавки, корита на чешми, всевъзможни наводнени 

изкопи и ями, локви с торфен мъх в планините и др. По-рядко може да бъде наблюдавана 

в големи водоеми. Жълтокоремната бумка е силно привързана към водата. Ловува във 

водоемите и рядко в непосредствена близост до тях. Активна е през деня. 

В рамките на полевите проучвания, през 2011 – 2012 г., са установени 8 находища. 

Пригодните местообитания за вида в зоната са определени на 20 922,78 ха. Оптималните 

местообитания за вида в зоната са определени на 5 772,79 ха. Данните за популацията в 

зоната са със средно качество. Приема се, че тя е постоянна и рядка, с 8 находища. 

Общата оценка за състоянието на вида в зоната е Неблагоприятно - незадоволително 

състояние. 

Инвестиционното предложение засяга 0,2422 ха (0,0011%) от определените по 

математически модел местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване 

за настоящия доклад не е установено присъствие на вида в имот № 20996.12.89 и 
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съседните терени. В този участък, водното течение протича с голяма скорост, като 

образува множество бързеи между големи камъни и скални блокове, без наличие на 

спокойни завирявания и застояли води по бреговете. Съществуващите условия не са 

подходящи за вида.  

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Жълтокоремна бумка: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

ПУП – ПРЗ на ПИ № 62579.156.49, м. „Старчов дол“, с. 

Рибарица, община Тетевен, област Ловеч 

0,2961 

“Изграждане на нова жилищна сграда до 180 кв. м в 

част от ПИ № 62579.168.25, с. Рибарица, община 

Тетевен, област Ловеч” 

0,2576 

“Изграждане на жилищна сграда (къща) в ПИ № 

81476.18.12, м. „Лъжето“, с. Чифлик, община Троян, 

област Ловеч” 

0,0608 

„Изграждане на мост в ПИ № 20996.8.89, свързващ ПИ 

№ 20996.8.94 и ПИ № 20996.12.41, с. Дивчовото", 

община Тетевен 

0,0024 

„Изграждане на спортна площадка с тенис корт и 

фитнес уреди“, с. Чифлик, общ. Троян 

0,173 

Изграждане на свободно разположена, едноетажна 

стопанска постройка за съхранение на селскостопанска 

продукция и инвентар, включително помещение за 

обитаване в нея“ в ПИ № 62579.88.23, з-ще с. Рибарица, 

общ. Тетевен, общ. Ловеч 

0,1600 

„Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка 

за съхранение на селскостопанска продукция и 

инвентар, включително помещение за обитаване в нея“ 

в ПИ № 72343.54.358, з-ще гр. Тетевен, общ. Тетевен, 

общ. Ловеч 

0,9369 

„Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение 

на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ № 

62579.89.12, м. Дебелщица, з-ще с. Рибарица, общ. 

Тетевен, общ. Ловеч 

0,2511 

„Изграждане на две едноетажни сгради с жилищно 

предназначение“ в ПИ№ 62579.168.51, землище с. 

Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч 

0,2000 

"Добив на полезни изкопаеми - скалнооблицовъчни 

материали (червен пясъчник) в находище 

"Краварника", с. Кирчево, община Угърчин, област 

Ловеч" 

2,2979 

План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), 

предвиждащ изграждане на две еднофамилни жилищни 

сгради в ПИ № 62579.136.21, с. Рибарица, община 

Тетевен 

0,4618 

„Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване (ПУП – ПРЗ)", в ПИ 62579.135.6, 

62579.135.15 с. Рибарица, община Тетевен 

0,3429 

Жилищно строителство в ПИ 169042, с. Стоките, общ. 

Севлиево 

0,2419 

Жилищно строителство в ПИ 169044, с. Стоките, общ. 

Севлиево 

0,2419 

Жилищно строителство в ПИ 169035, с. Стоките, общ. 

Севлиево 

0,2419 

Изграждане на овцеферма с капацитет до 50 бр. овце, с. 

Стоките, общ. Севлиево 

0,5209 

Отглеждане на трайно насаждение със сини сливи в 

землището на с. Стоките, общ. Севлиево 

0,1913 

Създаване на овощна градина със сини сливи в 

землището на с. Стоките, общ. Севлиево 

1,2229 

Засаждане и отглеждане по биологичен начин на 

овощни градини със сини сливи, с. Стоките, общ. 

Севлиево 

0,75 
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Къща за гости с барбекю – основно и допълващо 

застрояване в ПИ №063031 в землището на с. Стоките, 

общ. Севлиево 

0,4571 

Предварителен проект на Общ устройствен план на 

община Севлиево 

Неуточнена площ на въздействие 

2 бр. План-извлечения за промяна вида на сечта на ТП 

Държавно ловно стопанство „Росица“, общ. Севлиево 

Неуточнена площ на въздействие 

Общо кумулативно въздействие до момента 9,3084 
 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,0445% от местообитанията на 

вида в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху 

определените по математически модел местообитания на Жълтокоремна бумка в ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0001493) възлиза на 9,5506 ха (0,0456%). 

Националната оценка на пригодните местообитания на вида е 929 202 ха. Спрямо 

тази площ, въздействието върху 9,5506 ха представлява въздействие върху 0,0010% от 

националните пригодни местообитания на Жълтокоремна бумка. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Жълтокоремна бумка (Bombina 

variegata) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени 

зони. 

 

Клас Влечуги (Reptilia) 

 

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis). Видът обитава различни 

разливи на реки, блата, изкуствени водоеми, рибарници, напоителни канали и др. 

Характерно за местообитанията е наличието на богата водна растителност. Активна е 

както през деня, така и през нощта. През деня излиза на брега на водния басейн и се пече 

на слънце, но при най-слабия шум се гмурка към дъното. През зимата се заравя в тинята 

и така прекарва в зимен сън.  

В рамките на полевите проучвания, през 2011 – 2012 г., е установено 1 находище. 

Пригодните местообитания за вида в зоната са определени на 502,07 ха. Оптималните 

местообитания за вида в зоната са определени на 22,19 ха. Качеството на данните за 

популацията в зоната е бедно. Приема се, че тя е постоянна и много рядка, с 1 находище. 

Общата оценка за състоянието на вида в зоната е Неблагоприятно - незадоволително 

състояние. 

Както беше посочено по-горе, водното течение на река Боатинска в този участък 

протича с голяма скорост, като образува множество бързеи между големи камъни и 

скални блокове, без наличие на спокойни завирявания и застояли води по бреговете, и не 

предлага подходящи условия за обикновената блатна костенурка. Въпреки това, поради 

използвания модел на картиране, имот № 20996.12.89 е картиран, като потенциално 

местообитание. Поради тази причина, инвестиционното предложение засяга 0,2422 ха 

(0,05%) от определените по математически модел пригодни местообитания на вида в 

защитената зона. При полевото проучване за настоящия доклад не е установено 

присъствие на вида в имот № 20996.12.89 и съседните терени.  

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Обикновена блатна костенурка: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

“Изграждане на нова жилищна сграда до 180 кв. м в 

част от ПИ № 62579.168.25, с. Рибарица, община 

Тетевен, област Ловеч” 

0,2576 

„Изграждане на складова постройка и басейни за малки 

рибки“, ПИ 62579.117.601, с. Рибарица, общ. Тетевен 

0,2911 
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„Изграждане на мост в ПИ № 20996.8.89, свързващ ПИ 

№ 20996.8.94 и ПИ № 20996.12.41, с. Дивчовото", 

община Тетевен 

0,0024 

„Изграждане на спортна площадка с тенис корт и 

фитнес уреди“, с. Чифлик, общ. Троян 

0,173 

Създаване на овощна градина със сини сливи в 

землището на с. Стоките, общ. Севлиево 

1,2229 

Засаждане и отглеждане по биологичен начин на 

овощни градини със сини сливи, с. Стоките, общ. 

Севлиево 

0,75 

Къща за гости с барбекю – основно и допълващо 

застрояване в ПИ №063031 в землището на с. Стоките, 

общ. Севлиево 

0,4571 

Общо кумулативно въздействие до момента 3,1541 
 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,63% от местообитанията на вида 

в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху 

определените по математически модел пригодни местообитания на Обикновена блатна 

костенурка в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) възлиза на 3,3963 ха (0,68%). 

Националната оценка на пригодните местообитания на вида е 434 588 ха. Спрямо 

тази площ, въздействието върху 3,3963 ха представлява въздействие върху 0,0008% от 

националните пригодни местообитания на Обикновена блатна костенурка. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Обикновена блатна костенурка 

(Emys orbicularis) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от 

защитени зони. 

 

1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni). В България видът се среща в 

цялата страна без Добруджа и високите полета и планини в Западна България. Вероятно, 

поради антропогенните промени в ландшафта и интензивното земеделие е изчезнал и от 

много от най-равнинните части в Дунавската равнина и Тракия. У нас се среща между 0 

и 1450 м н.в. (Малешевска планина и Огражден), обикновено в нископланински или 

хълмисти райони, с храсталаци и разредени гори (Бешков & Нанев 2002).  

В рамките на полевите проучвания, през 2011 – 2012 г., видът не е установен в 

защитената зона. Пригодните местообитания за вида в зоната са определени на 135,96 ха 

по индуктивен модел. Оптималните местообитания за вида в зоната са определени на 

0,12 ха по индуктивен модел. Качеството на данните за популацията в зоната е 

недостатъчно, като няма данни за нейната численост. Общата оценка за състоянието на 

вида в зоната е Неблагоприятно - незадоволително състояние. 

Инвестиционното предложение не засяга картирани, по индуктивен модел, 

местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за настоящия доклад 

не е установено присъствие на шипоопашата костенурка. Като цяло, в литературните 

източници, за тази част на Стара планина не е описано разпространение на вида.  

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Шипоопашата костенурка 

(Testudo hermanni) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от 

защитени зони. 
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Разпространение на Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca). У нас видът се среща от морското 

равнище до около 1300 м н.в. (в Югозападна България) (Бешков 1961), като не е известен 

на северозапад от линията Никопол – Главаци (Врачанско) – гара Земен, въпреки, че 

намирането му на запад от тази линия не е напълно изключено. Също така, отсъства и на 

много места в най-равните части на Тракийската низина и на Северна България, където 

е унищожена в следствие на модерното земеделие и цялостната промяна на ландшафта 

(Бешков 1984; Бешков & Нанев 2002). 

В рамките на полевите проучвания, през 2011 – 2012 г., видът не е установен в 

защитената зона. Слабо пригодните местообитания за вида в зоната са определени на 

53,47 ха по индуктивен модел. Пригодни и оптимални местообитания не са налични в 

зоната. Качеството на данните за популацията в зоната е недостатъчно, като няма данни 

за нейната численост. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е Неблагоприятно 

- незадоволително състояние. 

Инвестиционното предложение не засяга картирани, по индуктивен модел, 

местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за настоящия доклад 

не е установено присъствие на шипобедрена костенурка. Като цяло, в литературните 

източници, за тази част на Стара планина не е описано разпространение на вида.  

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Шипобедрена костенурка (Testudo 

graeca) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени 

зони. 
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Разпространение на Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

Клас Бозайници (Mammalia) 

 

1355 Видра (Lutra lutra). Видът е бозайник от семейство Порови (Mustelidae), чийто 

живот е свързан с наличието на водни басейни, богати на рибни запаси. 

Качеството на данните за популацията в зоната е добро. Популацията е постоянна, с 

обичайна плътност, като относителната численост на видрата е определена на 15-20 

индивида. Площта на водоемите и на бреговете им, подходящи за обитаване от видрата 

е 3 771,780 хa. Дължината на речните участъци и изкуствените канали в зоната, 

подходящи за обитаване от видрата е 369,29 км, а площта на техните пригодни брегове 

(нефрагментирана и незастроена сухоземна ивица) e 3 735,43 хa. Не е установена 

фрагментация на обитанията. Антропогенният натиск е много слаб и не оказва критично 

за същестуването на вида въздействие. Хранителната база е естествено бедна и се състои 

основно от два вида жаби и речни раци – добавъчни хранителни компоненти за индивиди 

чиито индивидуални участъчи обхващат със своята периферия зоната. Състоянието на 

вида в защитената зона е Благоприятно състояние. 

Инвестиционното предложение засяга 0,2422 ха (0,006%) от картираните пригодни 

брегови местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за настоящия 

доклад не е установено присъствие или следи от жизнена дейност на вида в имот № 

20996.12.89 и граничните речни участъци. На около 120 м от границата на имота, в 

югоизточна посока, над река Боатинска има изграден мост за преминаване на пътни 

превозни средства. Подмостовите пространства, особено ако са с големи камъни или 

скали, са предпочитани места за маркиране от видрата. Предвид това, речният участък 

под съществуващия мост е внимателно обследван при полевото проучване за настоящия 

доклад. Не са установени екскременти и други следи от жизнена дейност на видра.  

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Видра: 
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ИП/ППП Площ/ха 

“Изграждане на нова жилищна сграда до 180 кв. м в 

част от ПИ № 62579.168.25, с. Рибарица, община 

Тетевен, област Ловеч” 

0,2576 

„Изграждане на складова постройка и басейни за малки 

рибки“, ПИ 62579.117.601, с. Рибарица, общ. Тетевен 

0,2911 

„Изграждане на мост в ПИ № 20996.8.89, свързващ ПИ 

№ 20996.8.94 и ПИ № 20996.12.41, с. Дивчовото", 

община Тетевен 

0,0024 

„Изграждане на спортна площадка с тенис корт и 

фитнес уреди“, с. Чифлик, общ. Троян 

0,173 

„Изграждане на сграда на допълващото застрояване за 

съхранение на инвентар и техника“, ПИ 72343.50.112, 

гр. Тетевен 

0,0446 

Изграждане на свободно разположена, едноетажна 

стопанска постройка за съхранение на селскостопанска 

продукция и инвентар, включително помещение за 

обитаване в нея“ в ПИ № 62579.88.23, з-ще с. Рибарица, 

общ. Тетевен, общ. Ловеч 

0,1600 

„Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка 

за съхранение на селскостопанска продукция и 

инвентар, включително помещение за обитаване в нея“ 

в ПИ № 72343.54.358, з-ще гр. Тетевен, общ. Тетевен, 

общ. Ловеч 

0,9369 

„Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение 

на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ № 

62579.89.12, м. Дебелщица, з-ще с. Рибарица, общ. 

Тетевен, общ. Ловеч 

0,2511 

План за урегулиране на поземлен имот № 129050 с цел 

отреждането му в терен за жилищно строителство, з-ще 

с. Рибарица, общ. Тетевен 

0,9639 

План за урегулиране на поземлен имот № 122032 с цел 

отреждането му в терен за жилищно строителство, з-ще 

с. Рибарица, общ. Тетевен 

0,1747 

План за урегулиране на поземлен имот № 122020 с цел 

отреждането му в терен за жилищно строителство, з-ще 

с. Рибарица, общ. Тетевен 

0,1449 

План за урегулиране на поземлен имот № 122025 с цел 

отреждането му в терен за жилищно строителство, з-ще 

с. Рибарица, общ. Тетевен 

0,2681 

План за урегулиране на ПИ № 133010 с цел 

отреждането му в терен за жилищно строителство, з-ще 

с. Рибарица, общ. Тетевен 

0,1128 

План за урегулиране на поземлен имот № 132042 с цел 

отреждането му в терен за жилищно строителство, з-ще 

с. Рибарица, общ. Тетевен 

0,1085 

„Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване (ПУП – ПРЗ)", в ПИ 62579.135.6, 

62579.135.15, с. Рибарица, община Тетевен 

0,3429 

Отглеждане на трайно насаждение със сини сливи в 

землището на с. Стоките, общ. Севлиево 

0,1913 

Създаване на овощна градина със сини сливи в 

землището на с. Стоките, общ. Севлиево 

1,2229 

Засаждане и отглеждане по биологичен начин на 

овощни градини със сини сливи, с. Стоките, общ. 

Севлиево 

0,75 

Къща за гости с барбекю – основно и допълващо 

застрояване в ПИ №063031 в землището на с. Стоките, 

общ. Севлиево 

0,4571 

Разширение на площадка на „Балканско ехо“ ЕООД, с. 

Кръвеник, общ. Севлиево 

0,2458 

Предварителен проект на Общ устройствен план на 

община Севлиево 

Неуточнена площ на въздействие 

2 бр. План-извлечения за промяна вида на сечта на ТП 

Държавно ловно стопанство „Росица“, общ. Севлиево 

Неуточнена площ на въздействие 

Общо кумулативно въздействие до момента 6,0996 
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Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,16% от местообитанията на вида 

в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху пригодните, 

брегови местообитания на Видра в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) възлиза 

на 6,3418 ха (0,17%). 

Националната оценка на пригодните местообитания на вида е 581 086 ха. Спрямо 

тази площ, въздействието върху 6,3418 ха представлява въздействие върху 0,001% от 

националните, пригодни, брегови местообитания на Видра. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Видра (Lutra lutra) в ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 
Мостът на река Боатинска, югоизточно от имот № 20996.12.89  

и изглед от подмостовото пространство 
 

  
 

1335 Европейски лалугер (Spermophilus citellus). Видът е дневноактивен гризач от 

семейство Катерицови (Sciuridae). Обитава открити необработваеми места, покрити с 

ниска тревна растителност (ливади, пасища, сухи степи, покрайнините на 

обработваемите полета, покрай пътища и др.) или на места с добре развито пасищно 

животновъдство, върху еднородни, слабоуплътнени водопропускливи почви. Не заселва 

обработваеми площи, макар да навлиза в тях за хранене. Образува вътрепопулационни 

локални групировки (колонии), в изровени под земята дупки с много резервни входове. 

Една лалугерова колония заема площ от 3–5 хa, в редки случаи 100–150 хa, в рамките на 

които отделните животни обитават припокриващи се индивидуални участъци и 

поддържат система от гнездови и убежищни дупки. Годишният жизнен цикъл е с ясно 

изразена периодичност: зимен сън (хибернация), събуждане и чифтосване, бременност и 

лактация, подготовка за зимен сън. Размножава се веднъж годишно. Женските раждат до 

7 малки, рядко до 9. Храни се със зелени части на тревисти растения, луковици, семена, 
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насекоми и рядко гръбначни животни. Заема важно място в екосистемите, като 

хранителен ресурс на практически всички дневни грабливи птици и хищни бозайници. 

При полевото изследване (картиране) на целевия вид в защитената зона са установени 

общо 17 находища на вида. Качеството на данните за популацията в зоната е добро. 

Популацията е постоянна, с обичайна плътност, като относителната численост на 

лалугера е определена на 17 колонии. Общата площ на регистрираните находища на 

Европейския лалугер в оптимални местообитания е 490,6 ха и субоптимални 

местообитания е 3252,9 ха. В резултат на направения индуктивен модел общата площ на 

потенциалните местообитания за целевия вид е както следва: оптимални местообитания 

– 634,5 ха и субоптимални местообитания – 6199,4 ха. В защитената зона съществуват 

достатъчно на брой биокоридори между заселените и потенциалните местообитания на 

вида. В частта от защитената зона, която е в Подбалканските полета, е установено 

изораване на местообитанията на лалугера и унищожаване на лалугерови колонии, 

поради което общото природозащитното състояние на Европейски лалугер (Spermophilus 

citellus) в ЗЗ BG0001493 „Централен Балкан-буфер“ е определено на Неблагоприятно-

лошо.  

Инвестиционното предложение не засяга картирани, по индуктивен модел, 

местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за настоящия доклад 

не е установено присъствие или следи от жизнена дейност на лалугер. Поради наличието 

на дървесна и храстова растителност, територията на имот № 20996.12.89 не предлага 

достатъчно по големина, открито пространство, подходящо за развитие на лалугерова 

колония. Ограничаващи фактори, по отношение пригодността на местообитанието, са 

река Боатинска и съществуващия асфалтов път, които създават изолираност на парцела, 

съответно от север, североизток, изток и юг-югозапад. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Европейски лалугер (Spermophilus 

citellus) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени 

зони. 

 

1352 *Европейски вълк (Canis lupus). Вълкът обитава горски местообитания, 

храсталачни райони на прехода на гората, както и открити пространства. Среща се 

основно в планинските и полупланински райони. Районите, в които отглежда малките си 

(така наречените сърцевинни зони в територията му) по нашите ширини са разположени 

в добре защитени горски местообитания, а леговищата най-често са изкопани на склон, 

в почвата или в корените на старо, паднало дърво и винаги са в близост до вода (Trapp et 

al. 2008). Видът не се придържа така строго към гората. Използва и сравнително открити 

райони и такива обрасли с храсти, през които пътува в търсене на плячка и за маркиране 

на територията си. Определящ фактор е наличието на богата хранителна база, която се 

състои главно от копитни (сърна, дива свиня, благороден елен). 

Според модела на потенциално пригодните местообитания за вида в ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0001493), общата площ на пригодните за вълка местообитания е 

1007,7 км2 (100 770 ха). Пригодните местообитания в зоната са свързани и позволяват 

присъствието на териториални семейни двойки, които се нуждаят от обширни територии 

за заселване. Според картата на ефективно заетите от вида местообитания, същите 

покриват 999,8 км2 или над 99% от оптималните, пригодни местообитания в зоната. 

Общата площ на местообитанията, подходящи за сърцевинни зони е 40,15 км2. Налице е 

много добра свързаност на отделните полигони с пригодни местообитания. Потенциално 

пригодните (оптимални и суб-оптимални) местообитания са изцяло свързани и 

позволяват свободното придвижване на вида през зоната и до съседни пригодни 

местообитания. Площта на такива субоптимални, свързващи местообитания в зоната е 
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308,8 км2. Популацията в зоната е определена на 4-5 семейни двойки, със среден размер 

на зимните глутници 4 – 6 индивида, или общо 25 – 30 индивида. Налице са 

доказателства за успешно размножаване. Ловния натиск върху вида е силен. Годишно, 

около 44% от популацията в зоната, бива отнета чрез отстрел, поради което видът е 

оценен с Неблагоприятно – лошо природозащитно състояние. 

Инвестиционното предложение не засяга картирани, по индуктивен модел, 

местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за настоящия доклад 

не е установено присъствие или следи от жизнена дейност на вълк. Територията на имот 

№ 20996.12.89 не предлага подходящи условия за местообитания на вида – не се 

установява присъствие или следи от бозайници, които биха могли да представляват 

плячка за вълка, в близост липсват стопанства и животновъдни обекти и районът не се 

използва за паша на домашни животни, а непосредствената близост на автомобилен 

асфалтов път е значим отблъскващ фактор.  

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Европейски вълк (Canis lupus) в 

ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

1354 *Кафява мечка (Ursus arctos). Мечката е холарктичен вид, разпространен в 

Евразия и Северна Америка. В България основната размножаваща се популация обитава 

Средна Стара планина, Рила, Пирин и Западни Родопи. Малочислени сателитни 

популации са формирани през последните 35 години във Витоша и околните малки 

планини, в Същинска Средна гора и Котленска планина. Те имат ниска плътност, 

нестабилна структура и спорадично размножаване, зависещо от популациите в Рила, 

съответно в Средна Стара планина. Отделни мигриращи животни (вкл. майки с малки 

мечета) са установявани в планините по западната граница на България и в Източни 

Родопи, по-често в граничния район с Гърция (Спиридонов и Спасов, 1985; План за 

действие за кафявата мечка в България, 2008; Спиридонов и Спасов). 

Според идентифицираните следи, събраните данни и направените анализи, 

популацията на мечката в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) е оценена на 47 

индивида. Особено висока е плътността на популацията през пролетта или в късна есен 

на териториите на големите ловни стопанства с интензивно подхранване на дивеча, 

където мечки се зеселват за дълго, привличани от изкуствената хранителна база. Данните 

показват наличие на индивиди от всички възрасти и от двата пола. Има постоянно 

присъствие на майки с мечета. Установени са възрастни мъжки с много големи размери. 

Около 70 400 ха от територията на защитената зона е заета с благоприятни потенциални 

(в случая и реални) местообитания на вида. На практика, може да се приеме, че цялото 

потенциално местобитание е заето ефективно от целевия вид. Една много обширна 

територия от зоната - около 34 000 ха са територии с гори от първи и втори бонитет и 

предоставят оптимални условия. След зимата мечките се спускат ниско и плътността в 

ниските части (от 500 - 550 до 950 – 1000 м надм. вис.) става много висока. Причината е 

както вертикалната сезонност, така и присъствието на хранилки, където се намира 

постоянна храна. Към 20 000 ха са територии подходящи за родилни бърлоги. Видът е 

оценен с Неблагоприятно – незадоволително природозащитно състояние, поради 

установеното интензивно изсичане на горите и строителството на горски пътища. 

Последният документиран случай на присъствие на мечка (мъжка) в тази част на 

защитената зона е при с. Рибарица в края на 2021 г., когато е имало и нападения върху 

дворове на селски къщи, с цел търсене на храна. Предвид потенциалната опасност, която 

животното е създавало, същото е законно отстреляно през пролетта на 2022 г. (източник: 

WWF България). 
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Инвестиционното предложение не засяга картирани, по индуктивен модел, 

местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за настоящия доклад 

не е установено присъствие или следи от жизнена дейност на мечка. Територията на имот 

№ 20996.12.89 не предлага подходящи условия за местообитания на вида – липсва 

подходяща хранителна база, както и подходящи места за лежанки или бърлоги. В близост 

няма обекти, които биха представлявали потенциален източник на храна. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Кафява мечка (Ursus arctos) в ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

1371 Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica). В България дивата коза се среща по 

стръмни склонове със скални комплекси в Рила, Пирин, Стара планина и Родопите от 

около 600 до 2 900 м н.в. (Вълчев и др., 2006). Реинтродуцирана е на Витоша. 

Площта на пригодните за вида местообитания в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493) е определена на 11851 ха или потенциала е за 350 - 1180 индивида. 

Оценката за числеността на популацията е 25 - 40 индивида, част от които обитават и 

съседната ЗЗ „Централен Балкан“. Площта на ефективно заетите местообитания е 1383 

ха. 

ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) е разположена в непосредствена близост 

и е свързана с функционални коридори с едно от най-големите находища на диви кози в 

страната – ЗЗ „Централен Балкан“. Находищата в зоната не са фрагментирани. Най-

вероятна причина за ниска плътност на дива кози и липсата на вида в много подходящи 

местообитания е прекомерен лов (незаконен). Ниската плътност на диви кози в по-

предпочитаните от вида местообитания в съседната зона „Централен Балкан“, също е 

причина, много от потенциалните местообитания да не са заети. По-тази причина по-

малко пригодните местообитания в зоната няма да се заемат ефективно, преди 

възстановяване на естествената плътност в ЗЗ „Централен Балкан“. Природозащитното 

състояние на вида в ЗЗ „Централен Балкан - буфер“ (BG0001493) е оценено на 

Неблагоприятно - лошо. 

Инвестиционното предложение не засяга картирани, по индуктивен модел, 

местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за настоящия доклад 

не е установено присъствие или следи от жизнена дейност на дива коза. Територията на 

имот № 20996.12.89 не предлага подходящи условия за Дивата коза (Rupicapra rupicapra 

balcanica) и не отговаря на биологичните и екологичните изисквания на вида.  

Не се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica) в ЗЗ „Централен Балкан - 

буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna). В България, както и в останалите части на 

европейския си ареал, пъстрият пор е рядък. Характеризира се с мозаично 

разпространение в цялата страна, без високите части на планините и големите горски 

масиви. Най-много съобщения за вида има от Дунавската равнина, Горнотракийската 

низина, Софийското поле, ниските карстови райони на страната (Спасов & Спиридонов, 

1985). Видът обитава отворени тревисти и тревисто храсталачни съобщества: пасища, 

ливади, изоставени градини, лозя и орни земи, както и храсталаци, гори, активно 

ползвани лозя, зеленчукови и овощни градини и орни земи в периметър 600 метра от 

тревни местообитания (Цингарска Е., 2009). Местообитанията на пъстрия пор често 

съвпадат с тези на едрите колониални гризачи - Spermophilus citellus, Cricetus cricetus и 

Mesocricetus newtoni (Спасов & Спиридонов, 1993). Избягва обширните горски масиви. 
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Тъй като горите са с по-голяма площ в планините, у нас видът вероятно не се среща на 

по-голяма надморска височина – над 1400 - 1500 м. 

Площта на потенциалните местообитания на пъстрия пор на територията на ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0001493), изчислена въз основа на изготвения модел, 

възлиза на 3045,3 ха. Поради липса на регистрации на целевия вид в зоната не е изготвен 

модел на ефективно заетото местообитание. Няма данни за числеността на популацията. 

Природозащитното състояние на Пъстрия пор в ЗЗ „Централен Балкан - буфер“ 

(BG0001493) е оценено на Неблагоприятно - лошо. 

Инвестиционното предложение не засяга картирани, по индуктивен модел, 

местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за настоящия доклад 

не е установено присъствие или следи от жизнена дейност на пъстър пор. Територията 

на имот № 20996.12.89 не предлага подходящи условия за местообитания на вида – не се 

установява присъствие или следи от бозайници, които биха могли да представляват 

хранителна база.  

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Пъстър пор (Vormela peregusna) в 

ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

Разред Прилепи (Chiroptera) 

 

1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale). В България е сравнително често 

срещан вид, известен от около 120 находища (BENDA et al., 2003; ЦИЗП непубл. данни) 

(фиг. 1). Среща се на много места, като е по-чест в Северна България. Повечето находища 

са между 100 и 500 м н.м.в (PANDURSKA, 1997). Обитава хълмисти карстови райони в 

близост до вода. Видът е силно зависим от наличието на естествени или изкуствени 

подземни местообитания. Често съжителства с други пещеролюбиви видове. Формира 

размножителни колонии след средата на май. Женските обикновено раждат след средата 

на юни до около средата на юли. Числеността в размножителните колонии у нас най-

често е от 100 до 600 екз. (ПЕТРОВ, 2010), но достига до рекордните 7 000-10 000 екз. 

(БОРИСОВ, 2010; DIETZ et al., 2009b). Зимува в пещери като числеността в колониите 

му достигна от 50 до 8 000 екземпляра (BENDA, 2003; ЦИЗП непубл. данни). Ловни 

местообитания се явяват смесени широколистни гори, храсталаци, синори, крайречни 

гори, но със сигурност избягва откритите пространства и боровите насаждения. Храната 

му се състои главно от дребни нощни пеперуди, но при наличие лови типулиди и торни 

бръмбари. У нас извършва сезонни миграции между летните и зимните убежища от 10 

до 60 км (DIETZ et al., 2009a). 

По време на проучванията в защитената зона са установени 2 зимни находища с общо 

9 екземпляра. Не са установени летни находища. Данните за популацията в зоната са 

недостатъчни. Популацията се приема за постоянна, като няма данни за числеността на 

индивидите. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания в зоната е 

оценена на 299,4 ха. Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е 

оценена на 23 161 хa. Според изготвения модел, площта на урбанизираните и 

неподходящите за вида местообитания е оценена на 23 247 хa. Общата оценка за 

състоянието на вида в зоната е Неблагоприятно - незадоволително състояние. 

Поради близостта на имот № 20996.12.89 до водно течение, инвестиционното 

предложение засяга 0,0183 ха (0,006%) от картираните потенциално най-благоприятни 

местообитания и 0,0183 ха (неизчислимо в %) от картираните потенциални ловни 

местообитания на вида в защитената зона.  
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Разпространение на Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 
 

Според наличните данни, до момента, в защитената зона няма кумулативно 

въздействие върху местообитанията на Южен подковонос. 

Националната оценка на потенциалните местообитания на вида в защитените зони от 

„Натура 2000“ е 302 700 ха. Спрямо тази площ, въздействието върху 0,0183 ха е 

неизчислимо малък процент. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Южен подковонос (Rhinolophus 

euryale) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени 

зони. 

 

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii). Видът е известен от 

около 65 находища (BENDA et al., 2003; ПЕТРОВ, 2010; ЦИЗП непубл. данни). 

Разпространението му е свързано с топлите части на страната с изразено 

средиземноморско влияние (PANDURSKA, 1997). Обитава карстови райони в 

равнинните и хълмисти части на страната на запад от линията Бургас-Търговище-

Свищов. Повечето находища са между 100 и 500 м н.м.в. Срещането му е тясно свързано 

с наличието на подземни убежища като пещери и минни галерии. Често съжителства с 

други пещеролюбиви видовe, като формира смесени размножителни и зимни колонии. 

Храната му се състои основно от дребни нощни пеперуди (DIETZ et al., 2009a). Видът 

формира колонии с численост от няколко стотин до около 2 000-3 000 индивида. 

Средиземноморският подковонос е сравнително „уседнал“ вид със силно изразена 

привързаност към убежищата си. Вероятно извършва сезонни миграции на къси 

разстояния (до 10 км) между летните и зимните убежища (DIETZ et al., 2009b). 

По време на проучванията в защитената зона е установено 1 лятно находище с общо 

80 екземпляра. Не са установени зимни находища. Площта на потенциално най-

благоприятните местообитания е оценена на 366,3 хa. Площта на потенциално 

подходящите ловни местообитания е оценена на 30 790 ха. Според изготвения модел, 
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площта на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 17 529 

ха. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е Неблагоприятно - незадоволително 

състояние. 

Поради близостта на имот № 20996.12.89 до водно течение, инвестиционното 

предложение засяга 0,2422 ха (0,0008%) от картираните потенциални ловни 

местообитания на вида в защитената зона.  

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

въздействие върху местообитанията на Средиземноморски подковонос: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

“Изграждане на нова жилищна сграда до 180 кв. м в 

част от ПИ № 62579.168.25, с. Рибарица, община 

Тетевен, област Ловеч” 

0,2576 

 

Изчисленото кумулативно въздействие, заедно с разглежданото ИП, възлиза на 

0,4998 ха (0,0016%) от общите местообитания на вида в защитената зона.  

Националната оценка на потенциалните местообитания на вида в защитените зони от 

„Натура 2000“ е 277 000 ха. Спрямо тази площ, въздействието върху 0,4998 ха 

представлява въздействие върху 0,0002% от потенциалните местообитания на 

Средиземноморски подковонос в „Натура 2000“. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Средиземноморски подковонос 

(Rhinolophus blasii) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от 

защитени зони. 
 

 

 
Разпространение на Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum). В България е обикновен и 

често срещан вид, известен от около 320 находища (BENDA et al., 2003; PETROV & 

HELVERSEN, 2011; ЦИЗП непубл. данни). Среща се в цялата страна, без най-високите 

части на планините. Повечето находища са между 100 и 500 м н.м.в. Обитава предимно 
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карстови райони обрасли с дървесна и храстова растителност. Използва различни 

подземни убежища (пещери, изкуствени галерии, бункери, катакомби), мазета и тавани 

на жилищни постройки (PANDURSKA, 1997). Често големите подковоноси обитават 

едно и също убежище заедно с други пещеролюбиви видове. Големият подковонос се 

храни в радиус от 2 до 10 км от убежището, като използва открити пространства, 

окрайнини на горички, храсталаци, ливади, често в близост до водни площи (DIETZ et 

al., 2009a, 2009b). В хранителния спектър преобладават едри твърдокрили (Coleoptera) и 

пеперуди (Lepidoptera, особено сем. Noctuidae) и в по-малка степен ципокрили 

(Hymenoptera) и двукрили (Diptera) (DIETZ et al., 2009b). През лятото големите 

подковоноси използват алтернативни убежища и хранителни местообитания в радиус от 

около 15 км от лятното убежище (DIETZ et al., 2009а, 2009b). От средата на април до края 

на май женските формират размножителни колонии. Тяхната численост достига от 

няколко десетки до 700 екземпляра. В България са известни около 15 размножителни 

колонии с численост над 100 екз. (ПЕТРОВ, 2010; IVANOVA, 2005). Раждането на 

малките става в периода 1-25 юни, рядко по-късно (DIETZ et al., 2007). Зимува 

поединично или в колонии, които могат да достигнат от 50 до 600-800 екземпляра. Почти 

във всяка българска пещера през зимата могат да бъдат наблюдавани един до няколко 

зимуващи големи подковоноси. В България, големият подковонос не извършва далечни 

миграции. Сезонните предвижвания между летните и зимни убежища са на разстояние 

от 20 до 95 км (DIETZ et al., 2009a). Продължителността на живота достига до около 30 

години (CAUBERE et al., 1984). 

В ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) са установени общо 18 находища. В 

известните находища за зимуване са били установени общо 556 екземпляра. В известните 

летни находища са били установени общо 26 екземпляра. Качеството на данните за 

популацията в зоната е добро. Популацията е постоянна и с обичайна плътност, като е 

определена на 500-700 индивида. Площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е оценена на 1 323,4 хa. Площта на потенциално подходящите ловни 

местообитания е оценена на 24 644 хa. Според изготвения модел, площта на 

урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 23 823 ха. Общата 

оценка за състоянието на вида в зоната е Благоприятно състояние. 

Поради близостта на имот № 20996.12.89 до водно течение, инвестиционното 

предложение засяга 0,2422 ха (0,018%) от картираните потенциално най-благоприятни 

местообитания и 0,2422 ха (0,001%) от картираните потенциални ловни местообитания 

на вида в защитената зона.  

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Голям подковонос: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

„Изграждане на спортна площадка с тенис корт и 

фитнес уреди“, с. Чифлик, общ. Троян 

0,173 

ПУП – ПРЗ на ПИ № 62579.156.49, м. „Старчов дол“, с. 

Рибарица, община Тетевен, област Ловеч 

0,2961 

Изграждане на свободно разположена, едноетажна 

стопанска постройка за съхранение на селскостопанска 

продукция и инвентар, включително помещение за 

обитаване в нея“ в ПИ № 62579.88.23, з-ще с. Рибарица, 

общ. Тетевен, общ. Ловеч 

0,1600 

„Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка 

за съхранение на селскостопанска продукция и 

инвентар, включително помещение за обитаване в нея“ 

в ПИ № 72343.54.358, з-ще гр. Тетевен, общ. Тетевен, 

общ. Ловеч 

0,9369 

„Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение 

на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ № 

0,2511 
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62579.89.12, м. Дебелщица, з-ще с. Рибарица, общ. 

Тетевен, общ. Ловеч 

„Изграждане на две едноетажни сгради с жилищно 

предназначение“ в ПИ№ 62579.168.51, землище с. 

Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч 

0,2000 

„Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване (ПУП – ПРЗ)", в ПИ 62579.135.6, 

62579.135.15, с. Рибарица, община Тетевен 

0,3429 

Разширение на площадка на „Балканско ехо“ ЕООД, с. 

Кръвеник, общ. Севлиево 

0,2458 

Общо кумулативно въздействие до момента 2,6058 
 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,01% от общите местообитания на 

вида в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху общите 

местообитания на Голям подковонос в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) 

възлиза на 2,848 ха (0,01%). 

Националната оценка на потенциалните местообитания на вида в защитените зони от 

„Натура 2000“ е 763 000 ха. Спрямо тази площ, въздействието върху 2,848 ха 

представлява въздействие върху 0,0004% от потенциалните местообитания на Голям 

подковонос в „Натура 2000“. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Голям подковонос (Rhinolophus 

ferrumequinum) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от 

защитени зони. 
 

 
Находища на Rhinolophus ferrumequinum в България по Benda et al. (2003) 

 

1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros). Малкият подковонос е най-

често срещания у нас пещеролюбив прилеп установен в над 340 находища (BENDA et 

al., 2003; PETROV & HELVERSEN, 2011; ЦИЗП непубл. данни). Среща се на територията 

на цялата страна, като най-често е намиран в карстови райони. Рядко е установяван в 

равнинните райони с развито интензивно земеделие. Не е установяван в най-високите 

части на планините. Повечето находища са разположени между 100-600 м, но се среща 
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относително често до около 1300 м (PANDURSKA, 1997). Първично пещерен вид, 

свързан преди всичко с богати на растителност карстови райони. Използва много 

разнообразни естествени убежища, като предпочита такива с широк отвор. 

Размножаването у нас е слабо проучено. Размножителните колонии най-често обитават 

топли тавани, мазета на жилищни постройки, малки пещери, по-рядко в скални цепки. В 

България, броят на индивидите в летните колонии обикновено е 5-30 екз., рядко повече 

(ИВАНОВА, 2003; DIETZ et al., 2009b). Зимните убежища са изключително подземни - 

пещери, минни галерии и тунели. Броят на екземплярите в зимните убежища е между 10 

и 50, рядко над 100. Малкият подковонос е стационарен вид (BERON 1963; DIETZ et al. 

2009a, 2009b). Разстоянието между летните и зимни убежища обикновено не надвишава 

15 км. Хранителната биология на вида у нас е слабо проучена, но малкото известни данни 

показват, че малките подковоноси използват алтернативни убежища и хранителни 

местообитания в радиус от около 5-10 км от лятното убежище, а индивидуалният участък 

е територия в радиус 5-10 км от убежището (Ch. Dietz, Т. Иванова непубл. данни). Ловува 

в широколистни и смесени гори, храсталаци, окрайнини на гори, край обрасли с 

растителност реки, около скали в карстовите райони. Продължителността на живота 

достига до около 21 години (HARMATA, 1982). 

По време на проучванията в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) са 

установени общо 21 находища. В известните находища за зимуване са установени общо 

73 екземпляра. В известните летни находища са установени общо 207 екземпляра. 

Качеството на данните за популацията в зоната е добро. Популацията е постоянна и с 

обичайна плътност, като е определена на 251-500 индивида. Площта на потенциално най-

благоприятните местообитания е оценена на 1 920,8 хa. Площта на потенциално 

подходящите ловни местообитания е оценена на 26 795,0 хa. Според изготвения модел, 

площта на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 23 869,6 

хa. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е Благоприятно състояние. 

Поради близостта на имот № 20996.12.89 до водно течение, инвестиционното 

предложение засяга 0,2162 ха (0,01%) от картираните потенциално най-благоприятни 

местообитания и 0,2422 ха (0,0009%) от картираните потенциални ловни местообитания 

на вида в защитената зона.  

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Малък подковонос: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

„Изграждане на сграда на допълващото застрояване за 

съхранение на инвентар и техника“, ПИ 72343.50.112, 

гр. Тетевен 

0,0446 

ПУП – ПРЗ на ПИ № 62579.156.49, м. „Старчов дол“, с. 

Рибарица, община Тетевен, област Ловеч 

0,2961 

Изграждане на свободно разположена, едноетажна 

стопанска постройка за съхранение на селскостопанска 

продукция и инвентар, включително помещение за 

обитаване в нея“ в ПИ № 62579.88.23, з-ще с. Рибарица, 

общ. Тетевен, общ. Ловеч 

0,1600 

„Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка 

за съхранение на селскостопанска продукция и 

инвентар, включително помещение за обитаване в нея“ 

в ПИ № 72343.54.358, з-ще гр. Тетевен, общ. Тетевен, 

общ. Ловеч 

0,9369 

„Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение 

на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ № 

62579.89.12, м. Дебелщица, з-ще с. Рибарица, общ. 

Тетевен, общ. Ловеч 

0,2511 

„Изграждане на две едноетажни сгради с жилищно 

предназначение“ в ПИ№ 62579.168.51, землище с. 

Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч 

0,2000 
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„Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване (ПУП – ПРЗ)", в ПИ 62579.135.6, 

62579.135.15, с. Рибарица, община Тетевен 

0,3429 

Разширение на площадка на „Балканско ехо“ ЕООД, с. 

Кръвеник, общ. Севлиево 

0,2458 

Общо кумулативно въздействие до момента 2,4774 
 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,009% от общите местообитания 

на вида в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху 

общите местообитания на Малък подковонос в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493) възлиза на 2,7196 ха (0,01%). 

Националната оценка на потенциалните местообитания на вида в защитените зони от 

„Натура 2000“ е 608 600 ха. Спрямо тази площ, въздействието върху 2,7196 ха 

представлява въздействие върху 0,0004% от потенциалните местообитания на Малък 

подковонос в „Натура 2000“. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Малък подковонос (Rhinolophus 

hipposideros) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от 

защитени зони. 
 

 
Находища на Rhinolophus hipposideros в България по Benda et al. (2003) 

 

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi). Видът е известен от около 35 

находища в страната (BENDA et al., 2003; ЦИЗП непубл. данни). Находищата в 

Северозападна България очертават част от известната до момента северна граница на 

разпространение на вида на Балканите. Повечето му находища са в Северна България, 

Източните Родопи, Сакар и Дервентските възвишения. Относително малочислен и 

свързан с равнинния карст вид (PANDURSKA, 1997). Изцяло е свързан с пещерите като 

убежища, където най-често живее заедно с други представители на подковоносите 

прилепи (Rhinolophus spp.) и видове от род Myotis. Единственото известно находище в 

постройка се намира в подземни тунели на изоставен строеж в района на резервата 

Ропотамо (BENDA et al. 2003). Известните до момента около шест размножителни 
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колонии са в естествени пещери. Числеността им варира от 200 до около 3000 индивида. 

Най-голямата зимуваща колония е в пещерата Орлова чука (BENDA, 2003; ЦИЗП 

непубл. данни). Видът е сравнително уседнал, въпреки, че миграциите между 

размножителните и зимните убежища в България може да надхвърлят 90 км (DIETZ et 

al., 2009a). Хранителната биология на подковоноса на Мехели е слабо проучена в Европа. 

Предварителните резултати показват, че предпочита открити местообитания- ливади и 

селскостопански площи (SCHUNGER et al. 2004; DIETZ et al. 2009b). Храната му се 

състои основно от нощни пеперуди. 

По време на проучванията в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) не са 

установени находища. Качеството на данните за популацията в зоната е средно. 

Популацията се приема за постоянна и много рядка, като е определена на 6-10 индивида. 

Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 196,6 хa. 

Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 7 860 хa. 

Според изготвения модел, площта на урбанизираните и неподходящите за вида 

местообитания е оценена на 11 380 хa. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е 

Неблагоприятно - незадоволително състояние. 
 

 

 
Разпространение на Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 
 

Инвестиционното предложение засяга 0,2422 ха (0,003%) от картираните 

потенциални ловни местообитания на вида в защитената зона.  

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Подковонос на Мехели: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

„Изграждане на сграда на допълващото застрояване за 

съхранение на инвентар и техника“, ПИ 72343.50.112, 

гр. Тетевен 

0,0446 

„Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване (ПУП – ПРЗ)", в ПИ 62579.135.6, 

62579.135.15, с. Рибарица, община Тетевен 

0,3429 
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Общо кумулативно въздействие до момента 0,3875 
 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,005% от общите местообитания 

на вида в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху 

общите местообитания на Подковонос на Мехели в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493) възлиза на 0,6297 ха (0,008%). 

Националната оценка на потенциалните местообитания на вида в защитените зони от 

„Натура 2000“ е 197 300 ха. Спрямо тази площ, въздействието върху 0,6297 ха 

представлява въздействие върху 0,0003% от потенциалните местообитания на 

Подковонос на Мехели в „Натура 2000“. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Подковонос на Мехели 

(Rhinolophus mehelyi) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от 

защитени зони. 

 

1324 Голям нощник (Myotis myotis). В България се счита като обикновен и често 

срещан вид. Известен е от над 200 находища на територията на цялата страна, без най-

високите части на планините (BENDA et al., 2003; PETROV & HELVERSEN, 2011; ЦИЗП 

непубл. данни). Повечето находища са между 100 и 800 м н.в. Среща се във всички 

карстови райони у нас. В повечето обитава едни и същи убежища с вида-двойник Myotis 

blythii. Целогодишно обитава подземни убежища – карстови, вулкански и морски 

пещери и минни галерии. Формира големи размножителни колонии с численост от 

няколкостотин до около 7 000 индивида (ПЕТРОВ, 2010). Често те са смесени с M. blythii 

и на практика е невъзможно да се даде точна оценка за числеността на отделните видове. 

В страната са известни около 25 размножителни колонии (PANDURSKA 1998, BENDA 

et al. 2003). Максимумът на ражданията е през периода 20 май - 10 юни. Данни за 

хранителната биология на вида у нас засега не са публикувани. В Швейцария е 

установено, че над 46% от храната му се състои от едри бръмбари-бегачи (сем. Carabidae) 

(ARLETTAZ, 1996). По данни от Западна Европа големият нощник най-често ловува в 

овощни градини и широколистни гори, а по-рядко в смесени гори, лозя, обработваеми 

полета с малка площ, смърчови гори (RUDOLPH 2009; ZAHN 2005). Хранителните 

местообитания най-често се намират в радиус 2-6 км, максимум до 15 км от убежището 

(DRESCHER, 2004). Женските показват изключително висока филопатрия, като над 90% 

се връщат и се размножават в убежището, в което са се родили (ZAHN, 1998). Вероятно 

у нас извършват редовни сезонни миграции между зимните и летните убежища от 20 до 

ок. 100 км (BERON, 1963; HUTTERER et al., 2005; PETROV & HELVERSEN, 2011). У 

нас зимуването започва в края на ноември и продължава до към средата на март. През 

този период е установен в много пещери, но никъде с численост повече от 4 000 

екземпляра. Продължителността на живота му достига до 25 г. (STEFFENS et al., 2005). 

В ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) са установени общо 3 находища. В 

известните находища за зимуване е установен 1 екземпляр. В известните летни находища 

са установени общо 4 екземпляра. Качеството на данните за популацията в зоната е 

добро. Популацията е постоянна, рядка, като е определена на 51-100 индивида. Площта 

на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 525,9 хa. Площта на 

потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 115 312 ха. Според 

изготвения модел, площта на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е 

оценена на 1 391 ха. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е Благоприятно 

състояние. 

Инвестиционното предложение засяга 0,0183 ха (0,003%) от картираните 

потенциално най-благоприятни местообитания и 0,2422 ха (0,0002%) от картираните 

потенциални ловни местообитания на вида в защитената зона.  
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Находища на Myotis myotis в България по Benda et al. 

 

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Голям нощник: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

„Изграждане на спортна площадка с тенис корт и 

фитнес уреди“, с. Чифлик, общ. Троян 

0,173 

„Рекреационни обекти и съоръжения и паркинг към 

семеен хотел в ПИ № 52218.547.370, гр. Априлци“ 

0,0943 

ПУП – ПРЗ на ПИ № 62579.156.49, м. „Старчов дол“, с. 

Рибарица, община Тетевен, област Ловеч 

0,2961 

„Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка 

за съхранение на селскостопанска продукция и 

инвентар, включително помещение за обитаване в нея“ 

в ПИ № 72343.54.358, з-ще гр. Тетевен, общ. Тетевен, 

общ. Ловеч 

0,9369 

„Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение 

на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ № 

62579.89.12, м. Дебелщица, з-ще с. Рибарица, общ. 

Тетевен, общ. Ловеч 

0,2511 

„Изграждане на две едноетажни сгради с жилищно 

предназначение“ в ПИ№ 62579.168.51, землище с. 

Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч 

0,2000 

„Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване (ПУП – ПРЗ)", в ПИ 62579.135.6, 

62579.135.15, с. Рибарица, община Тетевен 

0,3429 

Общо кумулативно въздействие до момента 2,2943 
 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,002% от общите местообитания 

на вида в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху 

общите местообитания на Голям нощник в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) 

възлиза на 2,5365 ха (0,002%). 

Националната оценка на потенциалните местообитания на вида в защитените зони от 

„Натура 2000“ е 375 500 ха. Спрямо тази площ, въздействието върху 2,5365 ха 

представлява въздействие върху 0,0007% от потенциалните местообитания на Голям 

нощник в „Натура 2000“. 
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С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Голям нощник (Myotis myotis) в ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus). Видът е характерен обитател на 

влажни и стари широколистни, смесени и иглолистни гори. Известен е от около 28 

находища разположени в субпланинските и планински райони на страната (BENDA et 

al., 2003; ЦИЗП непубл. данни). Най-голям е броят на установените убежища в поясите 

над 500 м. Най-често е установяван в Централна и Западна Стара планина и в Западните 

Родопи (BENDA et al. 2003). Единични екземпляри са установявани в равнините под 500 

м (напр. Кресненски пролом (200 м), с. Жернов (150 м, Плевенско), Черноморец (10 м, 

Бургаско). Най-високото находище в България е пещерата Водните дупки в Централен 

Балкан – 1450 м. Досега в България не са установявани размножителни колонии на вида 

и почти всички улови с мрежи в подходящи местообитания завършват с малък брой 

уловени екземпляри. Зимува изключително в подземни убежища с постоянна 

температура като пещери и минни галерии. У нас през зимата най-често е намиран в 

студените, привходни части на пещерите при температури около 0-1-2º С. В пещерата 

Водните дупки е установен най-големия брой индивиди уловени за една нощ- 23 инд. 

(SCHUNGER et al., 2004), както и най-голямата зимуваща колония на вида у нас (над 100 

инд. през зимата на 2011 г., ЦИЗП непубл. данни). В България засега не са регистрирани 

миграции с опръстенени широкоухи прилепи, но от литературата се знае, че извършва 

локални миграции, които рядко надвишават 50 км (рекорд до 290 km, KEPKA 1960).  
 

 

 
Разпространение на Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 
 

В ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) са установени общо 3 находища и 3 

места за струпване (swarming sites). Не са открити размножителни колонии в зоната. 

Качеството на данните за популацията в зоната е средно. Популацията е постоянна, с 

обичайна плътност, като е определена на 723-1358 индивида. Площта на потенциалните 
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местообитания е оценена на 34 412 ха. Площта на местообитания с високо качество по 

индуктивен модел е оценена на 4 296 ха. Средно, за зоната са установени 17 дървета във 

фаза на старост и 5 мъртви стоящи дървета на 1 хa. Общата оценка за състоянието на 

вида в зоната е Неблагоприятно - незадоволително състояние. 

Инвестиционното предложение засяга 0,0779 ха (0,0002%) от картираните 

потенциални местообитания на вида в защитената зона.  

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Широкоух прилеп: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

„Изграждане на спортна площадка с тенис корт и 

фитнес уреди“, с. Чифлик, общ. Троян 

0,173 

„Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка 

за съхранение на селскостопанска продукция и 

инвентар, включително помещение за обитаване в нея“ 

в ПИ № 72343.54.358, з-ще гр. Тетевен, общ. Тетевен, 

общ. Ловеч 

0,9369 

„Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение 

на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ № 

62579.89.12, м. Дебелщица, з-ще с. Рибарица, общ. 

Тетевен, общ. Ловеч 

0,2511 

Разширение на площадка на „Балканско ехо“ ЕООД, с. 

Кръвеник, общ. Севлиево 

0,2458 

Общо кумулативно въздействие до момента 1,6068 
 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,005% от потенциалните 

местообитания на вида в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното 

въздействие върху потенциалните местообитания на Широкоух прилеп в ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0001493) възлиза на 1,6847 ха (0,005%). 

Националната оценка на потенциалните местообитания на вида в защитените зони от 

„Натура 2000“ е 673 400 ха. Спрямо тази площ, въздействието върху 1,6847 ха 

представлява въздействие върху 0,0003% от потенциалните местообитания на Широкоух 

прилеп в „Натура 2000“. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително 

отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на Широкоух прилеп 

(Barbastella barbastellus) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа 

от защитени зони. 

 

1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii). Видът е типичен обитател на 

карстовите полупланински и планински райони. В България са известни около 190 

находища (BENDA et al., 2003; ЦИЗП непубл. данни). Разпространен е на територията на 

цялата страна, без най-високите части на планините. Повечето находища са между 100 и 

600 м н.в. Обитава целогодишно само подземни убежища – карстови и вулкански 

пещери, минни галерии, по изключение влажни мазета на необитаеми сгради. Формира 

размножителни колонии с численост от 500 до 10 000 екземпляра, често смесени с Myotis 

capaccinii. В страната са известни около 20 размножителни колонии и 5 летни 

неразмножителни колонии (ПЕТРОВ, 2010). Максимумът на ражданията е през периода 

20 юни - 10 юли. Зимува само в подземни убежища при температура между 6º и 9º С. В 

България са известни 14 значими зимни убежища, всичките в пещери. Над 95% от 

зимуващата популация е в три от тях: Парниците, Деветашката и Дяволското гърло. 

Пещерните дългокрили са добри летци, с бърз и маневрен полет, което е предпоставка за 

денонощни хранителни (до ок. 20 км) и сезонни миграции между убежищата си от 

порядъка на 50 до 150 км. Най-дългият доказан прелет у нас е 118 км (BERON, 1963), но 
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потенциално съществуват и по-дълги миграционни трасета, които видът използва 

(HUTTERER et al., 2005; PETROV & HELVERSEN, 2011). 

По време на проучванията в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) са 

установени общо 5 находища. В известните находища за зимуване са установени общо 3 

912 екземпляра. В известните летни находища са установени общо 1 202 екземпляра. 

Данните за популацията в зоната са добри. Популацията е постоянна и с обичайна 

плътност, като е определена на 3000-5000 индивида. Площта на потенциално най-

благоприятните местообитания е оценена на 268,3 хa. Площта на потенциално 

подходящите ловни местообитания е оценена на 36 072 хa. Според изготвения модел, 

площта на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 126 хa. 

Общата оценка за състоянието на вида в зоната е Благоприятно състояние. 
 

 

 
Разпространение на Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 
 

Поради близостта на имот № 20996.12.89 до водно течение, инвестиционното 

предложение засяга 0,2422 ха (0,0007%) от картираните потенциални ловни 

местообитания на вида в защитената зона.  

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Дългокрил прилеп: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

„Изграждане на спортна площадка с тенис корт и 

фитнес уреди“, с. Чифлик, общ. Троян 

0,173 

“Изграждане на нова жилищна сграда до 180 кв. м в 

част от ПИ № 62579.168.25, с. Рибарица, община 

Тетевен, област Ловеч” 

0,2576 

„Изграждане на сграда на допълващото застрояване за 

съхранение на инвентар и техника“, ПИ 72343.50.112, 

гр. Тетевен 

0,0446 

„Рекреационни обекти и съоръжения и паркинг към 

семеен хотел в ПИ № 52218.547.370, гр. Априлци“ 

0,0943 
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„Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване (ПУП – ПРЗ)", в ПИ 62579.135.6, 

62579.135.15, с. Рибарица, община Тетевен 

0,3429 

Общо кумулативно въздействие до момента 0,9124 
 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,0025% от потенциалните 

местообитания на вида в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното 

въздействие върху потенциалните местообитания на Дългокрил прилеп в ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0001493) възлиза на 1,1546 ха (0,0032%). 

Националната оценка на потенциалните местообитания на вида в защитените зони от 

„Натура 2000“ е 269 000 ха. Спрямо тази площ, въздействието върху 1,1546 ха 

представлява въздействие върху 0,0004% от потенциалните местообитания на 

Дългокрил прилеп в „Натура 2000“. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Дългокрил прилеп (Miniopterus 

schreibersii) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени 

зони. 

  

1307 Остроух нощник (Myotis blythii). В България се счита като обикновен и често 

срещан вид. Известен е от около 130 находища на територията на цялата страна, без най-

високите части на планините (BENDA et al., 2003; PETROV & HELVERSEN, 2011; ЦИЗП 

непубл. данни). Повечето находища са между 100 и 800 м н.в. Среща се в почти всички 

карстови и скалисти райони в страната. Видът е с азиатски произход и еволюционно е 

свързан със засушливи, топли и открити местообитания (TOPAL & RUEDI, 2001). 

Целогодишно обитава подземни убежища – карстови, вулкански и морски пещери и 

минни галерии и само рядко единични прилепи са намирани в постройки (BENDA et al., 

2003). В много от случаите и през зимата и през лятото обитава едни и същи убежища с 

вида-двойник Myotis myotis, подари което точната оценка на числеността на отделните 

видове e почти невъзможна. В страната са известни около 25 по-големи размножителни 

колонии с численост от няколкостотин до около 7 000 индивида (BENDA et al. 2003; 

PANDURSKA, 1998; ПЕТРОВ, 2010). Максимумът на ражданията е през периода 20 май 

- 10 юни. Данни за хранителната биология на вида у нас засега не са публикувани. В 

Швейцария е установено, че над 60% от храната му се състои от едри дългопипалести 

скакалци (сем. Tettigoniidae), които лови в открити райони, пасища и често в прясно 

окосени ливади (ARLETTAZ, 1996). У нас извършва редовни сезонни миграции между 

зимните и летни убежища в рамките на 50 до 80 км (HUTTERER et al., 2005; PETROV & 

HELVERSEN, 2011). У нас зимуването започва в края на ноември и продължава до към 

средата на март. През този период е установен в много пещери, но никъде с численост 

повече от 3-4000 екземпляра. Миграцията към местата за размножаване вероятно става 

след 10-20 април. Продължителността на живота му достига до 33 г. (ARLETTAZ et al., 

2002). 

В ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) са установени общо 4 находища. В 

известните находища за зимуване е установен 1 екземпляр. В известните летни находища 

са установени, общо 6 екземпляра. Качеството на данните за популацията в зоната е 

добро. Популацията е постоянна, рядка, като е определена на 51-100 индивида. Площта 

на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 559 хa. Площта на 

потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 115 312 ха. Според 

изготвения модел, площта на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е 

оценена на 1 391 ха. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е Благоприятно 

състояние. 
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Поради близостта на имот № 20996.12.89 до водно течение, инвестиционното 

предложение засяга 0,0183 ха (0,003%) от картираните потенциално най-благоприятни 

местообитания и 0,2422 ха (0,0002%) от картираните потенциални ловни местообитания 

на вида в защитената зона.  
 

 
Находища на Myotis blythii в България по Benda et al. (2003) 

 

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Остроух нощник: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

“Изграждане на нова жилищна сграда до 180 кв. м в 

част от ПИ № 62579.168.25, с. Рибарица, община 

Тетевен, област Ловеч” 

0,2576 

„Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка 

за съхранение на селскостопанска продукция и 

инвентар, включително помещение за обитаване в нея“ 

в ПИ № 72343.54.358, з-ще гр. Тетевен, общ. Тетевен, 

общ. Ловеч 

0,9369 

„Рекреационни обекти и съоръжения и паркинг към 

семеен хотел в ПИ № 52218.547.370, гр. Априлци“ 

0,0943 

Подробен устройствен план (ПУП) на ПИ № 

72343.55.203, гр. Тетевен 

0,7356 

Разширение на площадка на „Балканско ехо“ ЕООД, с. 

Кръвеник, общ. Севлиево 

0,2458 

Общо кумулативно въздействие до момента 2,2702 
 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,002% от общите местообитания 

на вида в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху 

общите местообитания на Остроух нощник в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493) възлиза на 2,5124 ха (0,002%). 

Националната оценка на потенциалните местообитания на вида в защитените зони от 

„Натура 2000“ е 391 300 ха. Спрямо тази площ, въздействието върху 2,5124 ха 

представлява въздействие върху 0,0006% от потенциалните местообитания на Остроух 

нощник в „Натура 2000“. 
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С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Остроух нощник (Myotis blythii) в 

ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii). Видът е типичен обитател на 

карстовите райони. В България са известни ок. 80 находища на вида (BENDA et al., 2003; 

PETROV & HELVERSEN, 2011; ЦИЗП непубл. данни). Среща се на територията на 

цялата страна, в планините до около 1500 м. Повечето находища са между 100 и 600 м 

н.в. Обитава целогодишно само подземни убежища – карстови и вулкански пещери, 

минни галерии, по изключение влажни мазета на необитаеми сгради. Формира 

размножителни колонии с численост от няколко десетки до няколко хиляди (50 до 3000, 

най-често 200-500, винаги смесени с Miniopterus schreibersii). В страната са известни 

около 23 размножителни колонии и осем летни неразмножителни колонии (ИВАНОВА, 

2005). Максимумът на ражданията е през периода 20-25 май. Зимува само в подземни 

убежища. В България са известни 15 зимни убежища, но над 95% от зимуващата 

популация е в три от тях: пещерите Парниците, Деветашката и Иванова вода 

(ИВАНОВА, 2005; BENDA et al., 2003). В последната зимува и популацията на вида от 

Северна Гърция. Дългопръстите нощници извършват редовни сезонни миграции между 

убежищата си от порядъка на 50 до 150 км (PAPADATOU et al., 2008, 2009; PETROV & 

HELVERSEN, 2011). У нас зимуването започва в края на ноември и продължава до към 

средата на март. През този период е установен в много пещери, но никъде с численост 

повече от 3-5 000 екземпляра. Миграцията към местата за размножаване вероятно става 

след 10-20 април. 
 

 

 
Разпространение на Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 
 

В ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) е установено 1 находище за зимуване 

с 1 екземпляр. Не са установени летни находища. Качеството на данните за популацията 

в зоната е добро. Популацията е постоянна, много рядка, като е определена на 51-100 
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индивида. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 

532,9 хa. Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 27 629 

ха. Според изготвения модел, площта на урбанизираните и неподходящите за вида 

местообитания е оценена на 73 ха. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е 

Неблагоприятно - незадоволително състояние. 

Поради близостта на имот № 20996.12.89 до водно течение, инвестиционното 

предложение засяга 0,2422 ха (0,0009%) от картираните потенциални ловни 

местообитания на вида в защитената зона.  

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Дългопръст нощник: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

„Изграждане на спортна площадка с тенис корт и 

фитнес уреди“, с. Чифлик, общ. Троян 

0,173 

„Изграждане на сграда на допълващото застрояване за 

съхранение на инвентар и техника“, ПИ 72343.50.112, 

гр. Тетевен 

0,0446 

„Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка 

за съхранение на селскостопанска продукция и 

инвентар, включително помещение за обитаване в нея“ 

в ПИ № 72343.54.358, з-ще гр. Тетевен, общ. Тетевен, 

общ. Ловеч 

0,9369 

„Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване (ПУП – ПРЗ)", в ПИ 62579.135.6, 

62579.135.15, с. Рибарица, община Тетевен 

0,3429 

„Рекреационни обекти и съоръжения и паркинг към 

семеен хотел в ПИ № 52218.547.370, гр. Априлци“ 

0,0943 

Общо кумулативно въздействие до момента 1,5917 
 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,006% от общите местообитания 

на вида в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху 

общите местообитания на Дългопръст нощник в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493) възлиза на 1,8339 ха (0,007%). 

Националната оценка на потенциалните местообитания на вида в защитените зони от 

„Натура 2000“ е 187 300 ха. Спрямо тази площ, въздействието върху 1,8339 ха 

представлява въздействие върху 0,001% от потенциалните местообитания на Дългопръст 

нощник в „Натура 2000“. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Дългопръст нощник (Myotis 

capaccinii) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени 

зони. 

 

1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii). Видът е обитател на стари широколистни 

и смесени гори. Известен е от 63 находища у нас, в планините до 1650 м (PETROV, 2006; 

ЦИЗП непубл. данни). Най-голяма е концентрацията на находища в пояса 0-300 м (24 

находища, 42%) и в пояса 301-600 м (12 находища, 21%). Освен установените през зимата 

само три екземпляра в 3 пещери, липсват данни за зимуването на вида в България. Най-

голям брой индивиди са установени в буковите и смесени гори в пояса 800-1450 м. 

Горите с преобладание на цер (Quercus cerris), полски ясен (Acer campestre) и по-рядко 

от обикновен габър (Carpinus betulus) или източен бук (Fagus orientalis) в Странджа са 

предпочитаните местообитания в низинните находища на вида у нас. Видът е известен 

като стационарен и у нас не е известно да извършва сезонни миграции. В Западна Стара 

планина са установени вертикални миграции (ок. 770 м в рамките на една нощ) с цел 

размножаване и струпване (swarming). Най-често в края на май и началото на юни 

женските формират малки размножителни колонии (5-35 женски) в хралупи на дървета 
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и раждат по едно малко. Кърменето продължава около 3 седмици, след което до около 

края на август младите прилепи живеят заедно с родителите си. Възрастните мъжки 

обикновено живеят поединично в различни убежища (най-често малки дупки в дървета). 

Характерна особеност и за двата пола е честата смяна/редуване на убежището в един и 

същи район/участък от гората пред и след размножителния сезон. Известно е, че 

женските са силно привързани към района откъдето произхождат, а мъжките са 

значително по-мобилни и много рядко остават да живеят в района, където са се родили. 

Наблюдения върху хранителното поведение в България (резервата Ропотамо, около 

манастира „Седемте престола” в Западна Стара планина) показват, че видът се храни 

недалеч от убежището си (50-450 м, много рядко по-далече). Предпочита окрайнини на 

гори, ловува около и над речни течения в горски масиви (Б. Петров, непубл.). 

Индивидуалният ловен участък е малък, 0,6 – 1 ха, често припокриващ се между 

индивидите от една колония. Всички изследвани местни популации в България показват 

висока степен на генетично разнообразие в сравнение с популациите на вида в Западна 

и Централна Европа (KERTH et al., 2008). Продължителността на живота му достига до 

21 г. (HENZE, 1979). 

В ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) е установено 1 находище и 1 място 

за струпване (swarming site). Не са открити размножителни колонии в зоната. Качеството 

на данните за популацията в зоната е средно. Приема се, че тя е постоянна и рядка, като 

е определена на 556-1111 индивида. Площта на потенциалните местообитания е оценена 

на 26 802 ха. Площта на местообитания с високо качество по индуктивен модел е оценена 

на 1 952,4 ха. Средно, за зоната са установени 17 дървета във фаза на старост на 1 хa. 

Общата оценка за състоянието на вида в зоната е Неблагоприятно - незадоволително 

състояние.  
 

 

 
Разпространение на Дългоух нощник (Myotis bechsteini) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 
 

Разглежданото инвестиционно предложение засяга 0,0965 ха (0,0004%) от 

картираните потенциални местообитания на вида в защитената зона.  
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Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Дългоух нощник: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

„Изграждане на спортна площадка с тенис корт и 

фитнес уреди“, с. Чифлик, общ. Троян 

0,173 

Изграждане на свободно разположена, едноетажна 

стопанска постройка за съхранение на селскостопанска 

продукция и инвентар, включително помещение за 

обитаване в нея“ в ПИ № 62579.88.23, з-ще с. Рибарица, 

общ. Тетевен, общ. Ловеч 

0,160 

„Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка 

за съхранение на селскостопанска продукция и 

инвентар, включително помещение за обитаване в нея“ 

в ПИ № 72343.54.358, з-ще гр. Тетевен, общ. Тетевен, 

общ. Ловеч 

0,9369 

„Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение 

на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ № 

62579.89.12, м. Дебелщица, з-ще с. Рибарица, общ. 

Тетевен, общ. Ловеч 

0,2511 

ПУП – ПРЗ на ПИ № 62579.156.49, м. „Старчов дол“, с. 

Рибарица, община Тетевен, област Ловеч 

0,2961 

Разширение на площадка на „Балканско ехо“ ЕООД, с. 

Кръвеник, общ. Севлиево 

0,2458 

Общо кумулативно въздействие до момента 2,0629 
 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,008% от потенциалните 

местообитания на вида в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното 

въздействие върху потенциалните местообитания на Дългоух нощник в ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0001493) възлиза на 2,1594 ха (0,008%). 

Националната оценка на потенциалните местообитания на вида в защитените зони от 

„Натура 2000“ е 577 700 ха. Спрямо тази площ, въздействието върху 2,1594 ха 

представлява въздействие върху 0,0004% от потенциалните местообитания на Дългоух 

нощник в „Натура 2000“. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително 

отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на Дългоух нощник 

(Myotis bechsteinii) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от 

защитени зони. 

 

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus). Видът характерен обитател на 

нископланинските карстови райони у нас. Видът е известен от ок. 78 находища 

разположени в цялата страна (BENDA et al. 2003; ЦИЗП непубл. данни). Първично 

пещерен обитател, в райони без пещери видът се среща и в мазета на изоставени 

постройки, тавани на църкви и къщи, стари военни бункери и други убежища 

(PANDURSKA, 2000; 2002). Най-много са убежищата в ниско-планинския пояс (400-500 

м). Единични екземпляри са установявани до ок. 1500 м в Централна Стара планина 

(IVANOVA, 1998) и на 1610 м в Западните Родопи (HORACEK et al. 1974). Обитанието 

на трицветния нощник в България може да се счита за сезонно (от април до септември), 

защото досега у нас не са открити големи зимуващи колонии. В известните у нас около 

30 размножителни колонии броят на индивидите наброява средно от 300 до 1000. През 

размножителния период, трицветеният нощник най-често формира смесени колонии с 

подковоноси прилепи (Rhinolophus spp.). В България е установена най-дългaтa миграция 

на вида – 105 км (от с. Муселиево, Никополско до пещерата Водните дупки при х. Плевен 

в Централен Балкан) (SCHUNGER et al. 2004). 

По време на проучванията в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) е 

установено 1 лятно находище с 2 екземпляра. Не са установени находища за зимуване. 
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Качеството на данните за популацията в зоната е средно. Популацията се приема за 

постоянна, като е определена на 11-50 индивида. Площта на потенциално най-

благоприятните местообитания е оценена на 1 163,8 хa. Площта на потенциално 

подходящите ловни местообитания е оценена на 90 623 хa. Според изготвения модел, 

площта на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 18 646 

хa. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е Благоприятно състояние. 
 

 

 
Разпространение на Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 
 

Поради близостта на имот № 20996.12.89 до водно течение, инвестиционното 

предложение засяга 0,0183 ха (0,002%) от картираните потенциално най-благоприятни 

местообитания и 0,0182 ха (неизчислимо в %) от картираните потенциални ловни 

местообитания на вида в защитената зона.  

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Трицветен нощник: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

„Изграждане на спортна площадка с тенис корт и 

фитнес уреди“, с. Чифлик, общ. Троян 

0,173 

Изграждане на свободно разположена, едноетажна 

стопанска постройка за съхранение на селскостопанска 

продукция и инвентар, включително помещение за 

обитаване в нея“ в ПИ № 62579.88.23, з-ще с. Рибарица, 

общ. Тетевен, общ. Ловеч 

0,160 

„Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка 

за съхранение на селскостопанска продукция и 

инвентар, включително помещение за обитаване в нея“ 

в ПИ № 72343.54.358, з-ще гр. Тетевен, общ. Тетевен, 

общ. Ловеч 

0,9369 

„Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение 

на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ № 

62579.89.12, м. Дебелщица, з-ще с. Рибарица, общ. 

Тетевен, общ. Ловеч 

0,2511 

„Изграждане на две едноетажни сгради с жилищно 

предназначение“ в ПИ№ 62579.168.51, землище с. 

Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч 

0,2000 
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Общо кумулативно въздействие до момента 1,7210 
 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,002% от общите местообитания 

на вида в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху 

общите местообитания на Трицветен нощник в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493) възлиза на 1,7392 ха (0,002%). 

Националната оценка на потенциалните местообитания на вида в защитените зони от 

„Натура 2000“ е 411 400 ха. Спрямо тази площ, въздействието върху 1,7392 ха 

представлява въздействие върху 0,0004% от потенциалните местообитания на Трицветен 

нощник в „Натура 2000“. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Трицветен нощник (Myotis 

emarginatus) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени 

зони. 

 

Направеният анализ на база резултатите от проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - Фаза І“ показва, че 

инвестиционното предложение не засяга летни и зимни убежища на прилепите. 

Изграждането на 1 бр. еднофамилна жилищна сграда (с височина до 10 м) и 

допълващо застрояване към нея (лятна кухня /барбекю/ с лека постройка за отоплителни 

материали и инвентар), заедно с предвидената инфраструктура за електрозахранване, 

няма да промени качеството на местообитанията по отношение на прилепната фауна. И 

в момента, картираните местообитания включват в площта си цели населени места, 

съществуващи елементи на инфраструктурата и изградени обекти. 

Предвид биологията и начина на живот на прилепите, бъдещият жилищен обект не 

представлява непреодолима пречка при полета на индивидите и предпоставка за 

бариерен ефект, и не може да бъде считан за фактор, предизвикващ функционална 

фрагментация на местообитанията на прилепната фауна. 

Горните заключения са релевантни и по отношение на въздействието върху 

биокоридорите. Прекъсване на биокоридори, за разглежданите видове, е възможно само 

когато са налице непреодолими препятствия при денонощни или сезонни миграции. 

Отчитайки обичайната височина на полет на прилепите, реализирането на 

инвестиционното предложение няма да представлява непреодолима пречка при полета 

на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен ефект, респективно 

прекъсване на миграционни или други биокоридори. 

 

Клас Риби (Pisces) 

 

1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis). Видът Barbus meridionalis не 

присъства в българската ихтиофауна. ЕК препоръчва като релевантни видове за 

картиране за същата позиция в България да се докладват заедно Barbus petenyi и Barbus 

balcanicus, доколкото тези два вида се различават само по молекулярни маркери и имат 

симпатрично разпространение и са близки по биология. В България видът Barbus petenyi 

е широко разпространен в алпийския и континенталния биогеографски регион. Среща се 

във басейните на всички реки от Дунавския водосбор (Видбол, Арчар, Лом, Огоста, Скът, 

Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом), както и в река Камчия (Ковачев, 1923; 

Шишков, 1939; Дренски, 1951; 1986; Карапеткова и др., 1993; Карапеткова, 1994; 

Карапеткова, Живков, 1995; Dikov et al., 1994; Trichkova et al., 2004; Maitland, 2000). 

Обитава горните (до около  800-1000 м н.в.), средните и отчасти долните течения на 

реките. През 2002 г. за някои реки в от ареала на Barbus petenyi в Западна България е 

съобщен нов вид Barbus balcanicus (Kotlik, et al., 2002), но неговият таксономичен статус 
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засега е неясен. Той е идентифициран само по молекулярни маркери, на практика не се 

различава морфологично от Barbus petenyi, а разпространението на двата вида е 

симпатрично, което прави практическото разграничаване им в полеви условия 

невъзможно (Kottelat, Freyhof, 2007). 

Числеността на индивидите в реките в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) 

е определена на 3 280,250 индивида на 1 ха. Дължината на подходящите речни участъци 

в рамките на зоната е определена на 758,922104 км. Площта на потенциалните 

местообитания в зоната е определена на 441,534759 ха. Общата оценка за състоянието на 

вида в зоната е Благоприятно състояние. 

Инвестиционното предложение не предвижда, по никакъв начин, пряка или косвена 

намеса във водното течение на река Боатинска, поради което, може да се направи 

изводът, че не се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на релевантните видове на Черна (балканска) мряна (Barbus 

meridionalis) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени 

зони. 

 

1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata). Видът Sabanejewia aurata не 

присъства в българската ихтиофауна. Съгласно препоръките на ЕК за България като 

релевантни видове се картират Sabanejewia balcanica и Sabanejewia bulgarica. 

Sabanejewia balcanica - в миналото видът е бил с много широко разпространение в 

страната. Първоначално е публикуван за горните и средни течения на повечето дунавски 

притоци – Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра, както и за много от притоците на р. Марица 

– Чепинска река, Стара река, р. Въча, Чепеларска река, Харманлийска река, р. Тополница, 

р. Луда Яна и р. Стряма. Установен е и в р. Струма, при Земен и притока и Рилска река, 

р. Доспат (приток на Места), както и в р. Камчия (Дренски, 1928). В последствие видът 

е потвърден за реките от дунавския басейн – Искър и притоците й, Огоста, Вит, Осъм и 

Янтра (Шишков, 1939; Дренски, 1951; Паспалев, Пешев, 1952/1953; Булгурков, 1958; 

Диков и др., 1988; Михайлова, 1970; Карапеткова, Диков, 1986; Sivkov, 1991; 

Карапеткова, 1972). Установен е и в реките Арчар и Лом (Михайлова, 1970). Постепенно 

изчезва в реките от Егейския водосборен басейн. Първоначално е съобщен за р. Струма 

под и над яз. Студена, както и в притока й р. Мътница (Булгурков, 1958), но при 

последващите изследвания в района не е установен (Михайлова, 1965). В басейна на р. 

Марица е потвърден само за р. Мечка при Първомай (Sivkov, 1991), р. Арда и притоците 

й и Бяла река (Pehlivanov, 2000). След първоначалните данни за разпространението на 

вида в реките Места и Камчия (Карапеткова, 1974; Apostolou, 2005), повече не е 

установяван в тях. 

Sabanejewia bulgarica - видът е описан за първи път от р. Дунав при Видин (Дренски, 

1928). В последствие е установен по цялото протежение на българския сектор от Видин 

до Силистра, като за размножаване е навлизал на няколко километра от устията на по-

големите й притоци – Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра (Дренски, 1948, 1951). По-късно 

отново е публикуван за р. Дунав (Маринов, 1978) и р. Янтра, където е установен доста 

нагоре по течението – при с. Полско Косово, което се намира на повече от 40 км от 

устието (Карапеткова, 1972). В последните години не е потвърдено навлизането за 

размножаване в останалите дунавски притоци. Бентосен, реофилен вид. Храни се с дънни 

безгръбначни животни.  

Числеността на индивидите във водоемите в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493) е определена на 644 индивида на 1 ха. Дължината на подходящите речни 

участъци в рамките на зоната е определена на 763,405 км. Площта на потенциалните 

местообитания в зоната е определена на 413,341 ха. Общата оценка за състоянието на 

вида в зоната е Благоприятно състояние. 



 

стр. 246 

Инвестиционното предложение не предвижда, по никакъв начин, пряка или косвена 

намеса във водното течение на река Боатинска, поради което, може да се направи 

изводът, че не се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на релевантните видове на Балкански щипок (Sabanejewia aurata) в ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

1163 Главоч (Cottus gobio). В България видът е установен в горните и средни 

течения на реки от във водосборите на някои дунавски притоци – Огоста, Искър, Вит, 

Осъм и Янтра (Ковачев, 1923; Шишков, 1939; Дренски, 1951; 1986; Карапеткова и др. , 

1993; Карапеткова, 1994; Карапеткова, Живков, 1995; Dikov et al., 1994; Trichkova et al., 

2004; Maitland, 2000). През 1986 в р. Вит е идентифициран подвид Cottus gobio haemusi 

(Marinov, Dikov, 1986), който впоследствие е издигнат в ранг на самостоятелен вид 

(Kottelat, Freyhof, 2007). Съгласно препоръката на ЕК двата вида се докладват заедно. 

При досегашните проучвания за изграждане на НЕМ Натура 2000 винаги е бил докладван 

Cottus gobio без да се разделят двата вида. И двата вида главоч обитават речни участъци 

с умерен наклон, бързо течение и каменисто дъно, с ниска температура на водата и 

високо съдържание на разтворен кислород. Стенобионтни видове, много чувствителни 

към хидроморфологични промени, промяна в количеството и динамиката на оттока, 

както и към замърсяване на водата. В последните години се характеризират с 

намаляваща численост  и са изчезнали в много от предишните си местообитания. 

Актуалните данни сочат присъствието на главоч в следните реки: р. Дългоделска Огоста 

(над с. Дълги Дел), р. Берковска (над гр. Берковица), р. Ботуня (над гр. Вършец), р. Топля 

(приток на р. Вит), р. Златна Панега (под с. Златна Панега), р. Черни Осъм, и р. Бели 

Осъм (над гр. Троян). 

Числеността на индивидите в реките в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) 

е определена на 478 индивида на 1 ха. Дължината на подходящите речни участъци в 

рамките на зоната е определена на 779,587 км. Площта на потенциалните местообитания 

в зоната е определена на 442,465 ха. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е 

Неблагоприятно-незадоволително състояние. 

Инвестиционното предложение не предвижда, по никакъв начин, пряка или косвена 

намеса във водното течение на река Боатинска, поради което, може да се направи 

изводът, че не се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Главоч (Cottus gobio) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) 

и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

РАСТЕНИЯ 

 

2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum). Пърчовката е 

многогодишно тревисто растение с 2 яйцевидни грудки. Стъблата са високи 30–90 cм, с 

5–8 сиво-зелени, елиптични листа. Съцветията са с 20–40 цвята, рехави. Околоцветните 

листчета са събрани в шлем, виолетово-бели с надлъжни линии. Устната е 3-делна; 

страничните дялове са линейни, извити, дълги 9–22 мм, вълнисти по края; средният дял 

е дълъг 4,5–8,5 cм, леко усукан, на върха е 2-делен. Шпората е 4,5–7 мм. 

Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена. Среща се по открити, 

слънчеви места, по-често на варовити каменисти почви, по слабо използвани пасища, 

сред храсталаци и на горски поляни в светли широколистни гори. Популациите 

обикновено заемат неголеми площи (до 0,01–1 хa) и са с неголяма численост (до 50–100 

растения). Рядко са наблюдавани находища с по-големи площи (до 5 хa), но с ниска 

плътност на популациите. Среща се ограничено в цялата страна, до 1100 м надм. вис. 
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Сравнително по-често в карстовите райони на Предбалкана, Стара планина, Знеполски 

район, Родопи (Изт.). 

Не са налични данни от картирането на целевия вид в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493). 

Инвестиционното предложение не засяга картирани, по индуктивен модел, 

местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за настоящия доклад 

не е установено присъствие на Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) в имот 

№ 20996.12.89. Абиотичните условия на средата не са подходящи за местообитание на 

вида – теренът е със силикатна основа и липсва варовикова компонента в почвата. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Обикновена пърчовка 

(Himantoglossum caprinum) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата 

мрежа от защитени зони. 

 

4067 Червено усойниче (Echium russicum). Двугодишно тревисто растение. 

Стъблото обикновено e единично, високо 20–80 см, гъсто облистено, покрито, както и 

листата, с гъсти, разположени върху брадавички, власинки. Листата са линейноланцетни, 

дълги 2–11 см, широки 0,7–1,2 см. Съцветието е до ½ от стъблото, тясно, класоподобно, 

с гъсто разположени завити полусенници. Венчето е дълго 8–12 см, 

фуниевидноразширено, тъмночервено. Тичинките и стълбчето са по-дълги от венчето, 

близалцето е цяло или плитко двуделно. Плодът е орехче. Цв. V–VI, пл. VI–VIІ. 

Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена. Обитава сухи тревисти 

места в низините и предпланините, по слабо използвани пасища, често сред храсталаци. 

Популациите са локални, често от отделни разпръснати растения, понякога до 100–250 

индивида (Лозенска планина). Ограничено в повечето флористични райони на страната 

до 1200 м надм. вис. Не се среща в Рила, Пирин, Славянка, Беласица и Родопи (Изт.).  
 

 

 
Разпространение на Червено усойниче (Echium russicum) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 
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Не са налични данни от картирането на целевия вид в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493). 

Инвестиционното предложение не засяга картирани, по индуктивен модел, 

местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за настоящия доклад 

не е установено присъствие на Червено усойниче (Echium russicum) в имот № 

20996.12.89. За тази част на Стара планина не е описано срещане на вида.  

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Червено усойниче (Echium 

russicum) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени 

зони. 

 

1381 Dicranum viride. Видът е двудомен многогодишен листнат връхноплоден мъх. 

Образува гъсти и корави жълтозелени или тъмнозелени възглавничковидни чимчета. 

Стъблата са 1-4 см високи, в основата обвити от кафяви ризоиди. Листата са изправени, 

слабо отклонени от стъблото и силно чупливи в стеснената връхна жлебовидна част. 

Рядко образува спороносни кутийки. Размножава се главно вегетативно чрез листни 

фрагмени. Нараства бавно. Dicranum viride е горски вид – епифит по стъблата на стари 

широколистни (най-често букови) дървета, рядко върху иглолистни дървета или скали в 

условия на повишена и постоянна въздушна влажност. Местообитанията представляват 

естествени, високостъблени, семенни, букови гори със средна възраст 140 години 

(минимална 70 години). Височината на дърветата е 20–25 м, а диаметърът е 20–60 см. 

Среща се от основата на стволовете, като при подходящи условия се изкачва до короната 

на 15–20 м над земята. Благоприятно се отразява наличието на река или поток в близост 

до находището. Видът се придържа към северни изложения или такива със северна 

компонента. Популациите са малочислени, с ниска плътност и мозайчна структура, 

определяща се главно от наличието на подходящи по вид и възраст дървета. 

Възглавничковидните чимчета са с размери няколко см2 в диаметър. Dicranum viride е 

труден за разпознаване вид. Може да бъде сгрешен с Paraleucobryum longifolium, 

Dicranum tauricum и други видове от род Dicranum, които обитават сходни микро-

местообитания. 

Общата площ на оптималните територии за Dicranum viride в ЗЗ „Централен Балкан 

- буфер” (BG0001493) е определена на 1197,13 ха, а на потенциалните - 1150,63 ха. 

Установените находища на терен са 2,2 ха. Не е предложена обща оценка за състоянието 

на вида в зоната. 

Инвестиционното предложение не засяга картирани, по индуктивен модел, 

местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за настоящия доклад 

не е установено присъствие на Dicranum viride в имот № 20996.12.89. Наличната 

дървесна растителност в имота не формира подходящ хабитат за Dicranum viride, тъй 

като няма характеристиката на високостъблена стара гора, с нужната височина и 

дебелина на дърветата.  

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Dicranum viride в ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

1393 Hamatocaulis vernicosus. Здрав, плеврокарпозен мъх, образуващ лъскави 

бледозелени до кафеникави рогозки. Леторастите полегнали или приповдигащи се, дълги 

8–30 см, пересто разклонени, с кукисто извити върхове. Листата надлъжно надиплени, 

ланцетни, кукисти или извити, целокрайни. Нервът е единичен, завършва под върха на 

листата, жълт. Еднополови, рядко със спорофити. Споровата капсула наклонена, 

цилиндрична, извита, носена на дълги четинки. Расте във водни падини или потопени в 
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мочурища (торфища) и край потоци. Умерено минеротрофен. Популациите са с 

ограничено разпространение и добра плътност. Видът има ограничен репродуктивен 

потенциал. 

Оптималната площ на местообитанията на Hamatocaulis vernicosus в ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0001493) е определена на 369,12 ха, а потенциалната - на 719,42 ха. 

Установените находища на терен са 0,07 ха. Не е предложена обща оценка за състоянието 

на вида в зоната. 

Инвестиционното предложение не засяга картирани, по индуктивен модел, 

местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за настоящия доклад 

не е установено присъствие на Hamatocaulis vernicosus в имот № 20996.12.89. В 

територията липсват подходящи местообитания – преовлажнени места, мочурища и др.  

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Hamatocaulis vernicosus в ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

1379 Mannia triandra. Многогодишен, еднодомен, талусен, чернодробен мъх. 

Талусът е слабо дихотомично разклонен, със сърцевидни дялове, синкаво-зелен, с ясно 

очертани въздухоносни празнини, отдолу с дребни безцветни или бледо-розови коремни 

люспи. Дръжката на архегониеносците 2–15 мм дълга, с единични безцветни люспи на 

върха и в основата. Не образува структури за вегетативно размножаване. Mannia triandra 

расте върху открита варовикова почва между скали, в ниши под скали и в скални 

пукнатини в разредени храстово-тревни съобщества. Популациите на вида са 

малочислени с мозаечна структура. Специфичният начин на растеж позволява 

определянето на проективното покритие на талусите. 

Не са налични данни от картирането на целевия вид в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493). 

Инвестиционното предложение не засяга картирани, по индуктивен модел, 

местообитания на вида в защитената зона. При полевото проучване за настоящия доклад 

не е установено присъствие на Mannia triandra в имот № 20996.12.89. Територията не 

предлага подходящи условия за местообитание на този вид мъх. 

С оглед горното, може да се направи изводът, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Mannia triandra в ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 
 

б) описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху 

целостта на ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493), с оглед на нейните 

структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, 

фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, 

химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на 

изпълнението, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение: 

 

В актуализирания стандартен формуляр на ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493) са посочени следните други важни видове от флората и фауната, които не 

са предмет на опазване, но са свързани с опазването и управлението на зоната:  

Клас Риби (Pisces): Salmo trutta fario – популация с обичайна плътност; Salmo 

macedonicus – популация с обичайна плътност. 

Клас Бозайници (Mammalia): Felis silvestris – популация с обичайна плътност; Martes 

martes – популация с обичайна плътност. 
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Безгръбначни (Invertebrates): Apatura iris – популация с обичайна плътност; 

Beroniella tetevensis - популация с неопределена плътност; Boloria eunomia – популация 

с обичайна плътност; Calosoma sycophanta – рядка популация; Carabus intricatus – 

популация с обичайна плътност; Coenonympha rhodopensis - популация с обичайна 

плътност; Duvalius balcanicus – рядка популация; Duvalius regisborisi - рядка популация; 

Erebia alberganus – популация с обичайна плътност; Erebia medusa – популация с 

обичайна плътност; Erebia melas - популация с обичайна плътност; Erebia oeme - 

популация с обичайна плътност; Erebia orientalis - популация с обичайна плътност; 

Erebia pronoe - популация с обичайна плътност; Erebia rhodopensis - популация с 

обичайна плътност; Genestiellina gueorguievi - популация с неопределена плътност; 

Glaucopsyche alexis - популация с обичайна плътност; Lihobius rushovensis - популация с 

неопределена плътност; Limenitis populi - популация с обичайна плътност; Maculinea 

arion - популация с обичайна плътност; Melitaea trivia - популация с обичайна плътност; 

Neobisium bulgaricum - популация с неопределена плътност; Neptis rivularis - популация 

с обичайна плътност; Nevrorthus apatelios – рядка популация; Parnassius apollo - 

популация с обичайна плътност; Parnassius mnemosyne - популация с обичайна плътност; 

Pterostichus merklii – рядка популация; Pterostichus rhilensis – рядка популация; 

Pterostichus vecors – рядка популация; Pyrgus cacaliae - популация с обичайна плътност; 

Saga pedo – много рядка популация; Scolitantides orion - популация с обичайна плътност; 

Trechus priapus divergens – рядка популация; Trichoniscus bulgaricus - популация с 

неопределена плътност; Typhloiulus georgievi - популация с неопределена плътност; 

Zerynthia polyxena - популация с обичайна плътност.  

Растения (Plants): Acer heldreichii – рядка популация; Alchemilla bulgarica - 

популация с обичайна плътност; Angelica pancicii – рядка популация; Anthemis orbelica – 

много рядка популация; Anthemis sancti-johannis – много рядка популация; Aquilegia 

vulgaris – рядка популация; Arctostaphylos uva-ursi – рядка популация; Betonica bulgarica 

– рядка популация; Bupleurum longifolium – много рядка популация; Carum rigidulum ssp. 

bulgaricum – рядка популация; Chamaecytisus blockianus – рядка популация; Cirsium 

oleraceum – рядка популация; Cortusa matthioli – много рядка популация; Cystopteris 

regia – рядка популация; Daphne cneorum – рядка популация; Drosera rotundifolia – рядка 

популация; Elatine alsinastrum – рядка популация; Festuca rupicola – много рядка 

популация; Fritillaria pontica – рядка популация; Galanthus nivalis - популация с 

обичайна плътност; Haberlea rhodopensis – рядка популация; Jovibarba heuffelii – рядка 

популация; Juncus acutiflorus – много рядка популация; Micromeria frivaldszkyana – рядка 

популация; Minuartia saxifraga – рядка популация; Pinguicula balcanica - популация с 

обичайна плътност; Primula frondosa – много рядка популация; Rubus vepallidus – рядка 

популация; Saxifraga marginata – рядка популация; Sedum stefco – рядка популация; Sison 

amomum – рядка популация; Spiranthes spiralis – много рядка популация; Symphyandra 

wanneri – много рядка популация; Taxus baccata – много рядка популация; Tragopogon 

balcanicus – много рядка популация; Valeriana montana – много рядка популация; 

Verbascum humile – много рядка популация; Vicia barbazitae – рядка популация; Vicia 

dumetorum – рядка популация; Viola balcanica – рядка популация. 

При обследването на имот № 20996.12.89 за нуждите на настоящия доклад не са 

установени представители на горепосочените значими видове за ЗЗ „Централен Балкан - 

буфер” (BG0001493). По отношение на някои от изброените безгръбначни видове е 

възможно да се идентифицира потенциално местообитание, но същото е много малко по 

площ и незначително, предвид големината на защитената зона. 
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ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) е с обща площ 1 384 163,850 дка. Имот 

с № 20996.12.89 в землището на с. Дивчовото, общ. Тетевен е с площ от 2,422 дка. 

Инвестиционното предложение засяга 0,0002% от общата площ на защитената зона. 
 

Засягане на ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493)  от  

инвестиционното предложение в имот с № 20996.12.89 
 

 
/Изображение: Кадастрално-административна информационна система на АГКК/ 

 

 
/Изображение: Кадастрално-административна информационна система на АГКК/ 

 

Имот с № 20996.12.89 е с начин на трайно ползване „ливада“ и може да бъде отнесен 

към широк клас хабитати N09 – „Сухи ливади, степи“ (Dry grassland, Steppes). Съгласно 

стандартния формуляр, този хабитатен клас е с представителност от 7,0% (96 891,4695 

дка) в рамките на защитената зона. След реализиране на инвестиционното предложение 

ще има загуба на 2,422 дка (0,002%) от общото покритие на хабитатен клас N09 в ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0001493). 

Според наличните данни, установеното, до момента, кумулативно въздействие 

върху хабитатен клас N09 в териториалния обхват на административна Област Ловеч, е 

50,717 дка. Изчислено в проценти, това е засягане на 0,052% от площта на 

разпространение на хабитатен клас N09 в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493). 
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Заедно с разглежданото ИП, засягането на хабитатен клас N09, на регионално областно 

ниво в защитената зона, се оценява на 0,054%. 
 

Аерофото изображение на ПИ № 20996.12.89 
 

 
/Източник: Кадастрално-административна информационна система на АГКК/ 

 

Сателитно изображение на ПИ № 20996.12.89 
 

 
/Източник: Google Earth/ 

 

В ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493), до момента, не са идентифицирани 

значими въздействия върху целостта на зоната, с оглед на нейните структура, функции и 

природозащитни цели. 

Съгласно актуализирания Стандартен формуляр, урбанизираните райони, обитавани 

от човека в защитената зона, са заплаха (код E01) със средна степен на негативно 

въздействие. 
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Зингстра и др. (2009) дават следното тълкуване на фрагментация на 

местообитанието: „Местообитанието е фрагментирано, ако в рамките на единна свързана 

територия покрита с местообитанието има линейни инфраструктури (с изключение на 

пътищата без настилка и с изключение на вече съществуващи пътища) или огради, или 

застрояване прекъсващо връзките между различните части на местообитанието. Това 

важи и за случаите, когато бариерите се намират на границата на два физически 

кадастрални парцела, които обаче опазват едно и също местообитание, с изключение на 

съществуващи към датата на научно предлагане на зоната (заварено положение) пътища 

от републиканската пътна мрежа или друга трайна обществена инфраструктура“. 

Предвид горното определение, реализирането на инвестиционното предложение няма да 

предизвика фрагментация на защитената зона. Същността на бъдещия обект и 

свързаните с него дейности не предполагат възникване на пространствена или 

функционална фрагментация на ареала на разпространение на природните 

местообитания, популациите и местообитанията на видовете, представляващи предмет 

на опазване, както по време на строителството, така и при експлоатацията. Разполагането 

на всички елементи на инвестиционното предложение е предвидено на ограничена площ 

до 600 м2 в южната-югоизточната част на имота, като техните параметри са със занижени 

показатели на застрояване, отговарящи на „нискоетажно жилищно строителство“.  

Очаква се обезпокояване на видове в много слаба степен, в резултат от 

последващото използване на бъдещия обект. 

Не се очаква промяна на видовия състав, в резултат от реализацията и последващото 

използване на бъдещия обект. 

Не се очакват химически, хидроложки и геоложки промени, в резултат от 

реализацията и последващото използване на бъдещия обект. 

 

 

5.2. Описание и анализ на степента на въздействие на ИП върху предмета и 

целите на опазване на ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128).  

 

а) описание и анализ на въздействието на ИП върху видовете и техните 

местообитания - предмет на опазване. 

Съгласно указанията в Решение № ЗД-154/14.09.2022 г. за достъп до информация 

на МОСВ, пространствени данни за местообитанията на птиците, предмет на опазване в 

защитените зони от мрежата „Натура 2000”, са налични в докладванията на страната по 

чл. 19 от Директивата за птиците от 2013 г. и 2019 г. Докладите са публикувани на 

електронната страница на Европейската агенция по околна среда, на електронен адрес: 

https://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/art12/. За целите на настоящия ДОСВ са използвани 

цифровите модели на разпространение на птиците, приложени към докладването от 2019 

г. Чрез визуализация на цифровите модели в ГИС са получени площни данни за 

местообитанията на птиците в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) и в цялата 

мрежа от защитени зони в страната. 

 

КЛАС ПТИЦИ (AVES) 

 

Разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes) 

 

A031 Бял щъркел (Ciconia ciconia). Гнезди в населените места, в близост до 

влажни зони и обработваеми площи, където се храни. Разполага гнездата си предимно на 

електрически стълбове, което създава опасност за малките от токови удари и пожари. 

Предвид това, че е синантропен вид, белият щъркел се повлиява в по-малка степен от 

https://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/art12/
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дейността на човека в населените места. У нас популацията наброява около 5000 двойки. 

Храни се в по-обширните обработваеми площи и влажните зони и ливади. Съгласно 

Стандартния формуляр, ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) се използва за 

спиране или кацане, или почивка по време на прелет или смяна на оперението, извън 

местата за размножаване или с изключение на презимуването, като няма данни за 

числеността.  
 

 

     
/Разпространение на Бял щъркел (Ciconia ciconia); 

Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 
 

При теренните проучвания за настоящия доклад не е установено присъствие на 

вида. Може да се приеме, че територията на имот № 20996.12.89 представлява 

потенциално хранително местообитание и потенциално местообитание за почивка на 

Белия щъркел (Ciconia ciconia). Според данните от докладването по чл. 19 от 

Директивата за птиците за 2019 г., площта на местообитанията на Белия щъркел в ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0002128) е 30 884,09 ха (42,88% от територията на ЗЗ), 

а площта на местообитанията на вида в цялата мрежа от защитени зони е 9 590 642,993 

ха. Предвид малката площ на разглеждания имот (0,2422 ха), трайното въздействие върху 

потенциалните местообитания на вида е много слабо – 0,0008% от местообитанията в 

зоната и неизчислимо в проценти на национално ниво. 

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Бял щъркел: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

Изграждане на свободно разположена, едноетажна 

стопанска постройка за съхранение на селскостопанска 

продукция и инвентар, включително помещение за 

обитаване в нея“ в ПИ № 62579.88.23, з-ще с. Рибарица, 

общ. Тетевен, общ. Ловеч 

0,160 
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„Изграждане на две едноетажни сгради с жилищно 

предназначение“ в ПИ№ 62579.168.51, землище с. 

Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч 

0,200 

„Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение 

на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ № 

62579.89.12, м. Дебелщица, з-ще с. Рибарица, общ. 

Тетевен, общ. Ловеч 

0,2511 

ПУП – ПРЗ на ПИ № 62579.156.49, м. „Старчов дол“, с. 

Рибарица, община Тетевен, област Ловеч 

0,2961 

„Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване (ПУП – ПРЗ)", в ПИ 62579.135.6, 

62579.135.15, с. Рибарица, община Тетевен 

0,3429 

Общо кумулативно въздействие до момента 1,2501 
 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,004% от местообитанията на вида 

в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху 

местообитанията на Бял щъркел в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) възлиза 

на 1,4923 ха (0,005%). Въздействието е неизчислимо в проценти, спрямо 

местообитанията в цялата мрежа от защитени зони. 

 

A030 Черен щъркел (Ciconia nigra). Гнезди основно по скали и скални стени. 

Обитава равнинни и планински широколистни гори, скални комплекси, проломи на реки, 

язовири, микроязовири, рибарници, оризища и др. Чувствителен към унищожаване на 

хранителните местообитания, фрагментацията и безпокойството. „Уязвим вид” включен 

в Червената книга на България. Избягва човешко присъствие. Съгласно Стандартния 

формуляр, видът използва ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) за отглеждане на 

малки, като популацията наброява 1 двойка. Също така, зоната се използва за спиране 

или кацане, или почивка по време на прелет или смяна на оперението, извън местата за 

размножаване или с изключение на презимуването, като няма данни за числеността на 

тези индивиди.  
 

 

 
/Разпространение на Черен щъркел (Ciconia nigra); Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 
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          При теренните проучвания за настоящия доклад не е установено присъствие на 

вида. Територията на имот № 20996.12.89 не предлага подходящи условия за 

местообитание на Ciconia nigra. Не се очаква отрицателно въздействие върху 

популацията и местообитанията на вида в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) 

и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

Разред Соколоподобни (Falconiformes).  

 

A072 Осояд (Pernis apivorus). Гнездещо-прелетен, широко разпространен в 

миналото вид. В началото на 80-те години на XX в. числеността е определена на 200–350 

двойки. Често се среща в Източна Стара планина, Странджа, Източни Родопи; в 

равнините е по-рядък. В установените находища обитаваната горска територия е около 

20-25000 км2. При плътност 1 двойка на 50–100 км2 числеността най-вероятно е 300-400 

гнездещи двойки. Други оценки сочат 150–300 и дори 750–900 двойки. Тенденцията в 

динамиката на популацията през последните 40-45 години не е изяснена. Предпочита 

високостъблени широколистни гори, но гнезди и в смесени и иглолистни гори до 1600–

1700 м н. в., в близост до открити пространства. Многоброен по време на миграция по 

Черноморското крайбрежие, особено в края на август и началото на септември. Двойките 

заемат гнездовите територии през април. Гнезди само по дървета, на височина 10–22 м, 

или използва гнезда на други грабливи птици. През април–май снася 2, много рядко 1, 3 

или 4 яйца. Мътенето продължава 28–35 дни, а малките остават в гнездото 40–45 дни. 

Семейство с 4 излетели малки е наблюдавано на 29 юни 2002 г. до с. Буново, Софийска 

област. Храни се основно с ларви на земни оси и пчели, стършели и други насекоми, 

дребни птици, влечуги и гризачи. Гнездовият участък е над 1000 ха, но търси храна до 7 

км от гнездото. В сравнение с другите грабливи птици, прекарва сравнително малко 

време у нас и още през август започва да отлита на юг. Единични птици са наблюдавани 

и през декември. Съгласно Стандартния формуляр, видът използва ЗЗ „Централен Балкан 

- буфер” (BG0002128) за отглеждане на малки, като популацията наброява 5 двойки. 

Също така, зоната се използва за спиране или кацане, или почивка по време на прелет 

или смяна на оперението, извън местата за размножаване или с изключение на 

презимуването, като няма данни за числеността на тези индивиди. При теренните 

проучвания за настоящия доклад не е установено присъствие на вида. Може да се приеме, 

че територията на имот № 20996.12.89 представлява потенциално хранително 

местообитание на Осояда (Pernis apivorus). Според данните от докладването по чл. 19 от 

Директивата за птиците за 2019 г., площта на местообитанията на Осояда в ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0002128) е 49 269,135 ха (68,41% от територията на ЗЗ), 

а площта на местообитанията на вида в цялата мрежа от защитени зони е 6 030 426,072 

ха. Предвид малката площ на разглеждания имот (0,2422 ха), трайното въздействие върху 

потенциалните местообитания на вида е много слабо – 0,0005% от местообитанията в 

зоната и неизчислимо в проценти на национално ниво. 

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Осояда: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

„Изграждане на две едноетажни сгради с жилищно 

предназначение“ в ПИ№ 62579.168.51, землище с. 

Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч 

0,200 

“Изграждане на нова жилищна сграда до 180 кв. м в 

част от ПИ № 62579.168.25, с. Рибарица, община 

Тетевен, област Ловеч” 

0,2576 

„Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение 

на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ № 

0,2511 
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62579.89.12, м. Дебелщица, з-ще с. Рибарица, общ. 

Тетевен, общ. Ловеч 

Общо кумулативно въздействие до момента 0,7087 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,001% от местообитанията на вида 

в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху 

местообитанията на Осояда в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) възлиза на 

0,9509 ха (0,002%). Въздействието е неизчислимо в проценти, спрямо местообитанията 

в цялата мрежа от защитени зони. 
 

 

 
/Разпространение на Осояд (Pernis apivorus); 

Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A402 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes). Видът се храни с дребни пойни 

птици (основно врабчета), мишевидни гризачи, гущери и насекоми. Обитава крайречни 

гори и групи дървета сред пасища и обработваеми земи. Гнезди по дървета. Снася 2 – 5 

яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли. У нас се среща основно по 

поречията на големите реки Арда, Марица, Тунджа, Струма, Дунав, техните притоци и 

по Черноморието. Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната 

– през август-септември. Съгласно Стандартния формуляр, видът използва ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0002128) за отглеждане на малки, като популацията 

наброява 1 двойка. Също така, зоната се използва за спиране или кацане, или почивка по 

време на прелет или смяна на оперението, извън местата за размножаване или с 

изключение на презимуването, като няма данни за числеността на тези индивиди. При 

теренните проучвания за настоящия доклад не е установено присъствие на вида. Може 

да се приеме, че територията на имот № 20996.12.89 представлява потенциално 

хранително местообитание на Късопръстия ястреб (Accipiter brevipes). Според данните 

от докладването по чл. 19 от Директивата за птиците за 2019 г., площта на 

местообитанията на Късопръстия ястреб в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) 

е 2 359,642 ха (3,28% от територията на ЗЗ), а площта на местообитанията на вида в 
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цялата мрежа от защитени зони е 2 299 733,749 ха. Предвид малката площ на 

разглеждания имот (0,2422 ха), трайното въздействие върху потенциалните 

местообитания на вида е слабо – 0,01% от местообитанията в зоната и неизчислимо в 

проценти на национално ниво. 

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Късопръстия ястреб: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

„Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение 

на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ № 

62579.89.12, м. Дебелщица, з-ще с. Рибарица, общ. 

Тетевен, общ. Ловеч 

0,2511 

Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху местообитанията на 

Късопръстия ястреб в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) възлиза на 0,4933 ха 

(0,02%). Въздействието е неизчислимо в проценти, спрямо местообитанията в цялата 

мрежа от защитени зони. 
 

 

        
/Разпространение на Късопръст ястреб (Accipiter brevipes); 

Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A096 Черношипа ветрушка, керкенез (Falco tinnunculus). Широко 

разпространен в Европа, Азия и Африка вид, но с ниска плътност на популацията. Само 

в най-северните райони е прелетен, а в останалите части може да бъде видян 

целогодишно. Предпочита открити местности и избягва гъсти и затворени гори. Често 

може да се види да лети над поляни, ниви и ливади. Ловува на земята и на открито, като 

оглежда местността под себе си, задържайки се на едно място във въздуха с бързи 

трептения на крилете, създава впечатление у наблюдателя, че не прави почти никакво 

усилие. От тук идва и името му. Ветрушките могат да бъдат разпознати от далечно 

разстояние, защото никоя друга хищна птица не дебне плячката си, като закачена на 

конец във въздуха. Единствената птица, която се опитва да имитира керкенеза е 
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обикновеният мишелов. Когато забележи плячката си, ветрушката започва да се спуска 

бързо и в последните метри пикира с почти прибрани криле. В размножителния период 

по време на лов, двойката керкенези се издига реейки се на стотици метри над полето, 

като това представлява “любовна игра”. Храни се основно с едри скакалци, мишки, 

гущери, жаби, млади птици, възрастни чучулиги, врабчета и други, които успее да 

изненада. Най-едрите животни които напада са невестулка, хомяк, кос и пъдпъдък. 

Понякога се хвърлят от засада от някое дърво или скришно място, много рядко 

преследват птици в полет и обикновено тези преследвания завършват без успех. Гнезди 

най-често в изоставени гнезда на врани, свраки или други сравнително едри птици, 

понякога в градовете гнезди по високи сгради, като избира обикновено някои отвор в 

стена защитен от вятъра. Започва да снася в края на април и май. Яйцата са с ръждив 

цвят, изпъстрени нагъсто с по-тъмни и много дребни петънца, обикновено 4-5 на брой. 

Мъти в продължение на 28-30 дни само женската, като мъжкия я храни през това време. 

Ако не успее да осигури достатъчно храна женската прекъсва мътенето, като това 

представлява ефективен механизъм за контрол на числеността на популацията в 

зависимост от наличните хранителни ресурси, т.е. ако в дадения период няма достатъчно 

храна, малките могат да не оцелеят или ако оцелеят биха увеличили конкуренцията в 

местната популация за същата храна. Малките се излюпват покрити с бял пух и отворени 

очи, майката лежи почти непрекъснато над тях и ги топли и защитава първите 7-8 дни, 

след това следващите 7-8 дни започва да напуска по малко гнездото, като след 15-16 

дневна възраст вече не е нужно да ги топли. След този момент и двамата родители се 

заемат с изхранването на малките. Отначало майката къса парченца от плячката и ги 

подава на нивото на човката, като малките се хранят спокойно и ритмично. След около 

месец малките напускат гнездото и родителите им ги хранят в продължение на още един 

месец. Младите птици са оцветени като женските. Гнездят веднъж годишно. Съгласно 

Стандартния формуляр, популацията в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) е 

местна, като наброява 24 двойки. Също така, зоната се използва за спиране или кацане, 

или почивка по време на прелет или смяна на оперението, извън местата за размножаване 

или с изключение на презимуването, като няма данни за числеността на тези индивиди. 

При теренните проучвания за настоящия доклад не е установено присъствие на вида. 

Може да се приеме, че територията на имот № 20996.12.89 представлява потенциално 

хранително местообитание на Черношипата ветрушка (Falco tinnunculus). Според 

данните от докладването по чл. 19 от Директивата за птиците за 2019 г., площта на 

местообитанията на Черношипата ветрушка в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0002128) е 70 070,971 ха (97,29% от територията на ЗЗ), а площта на местообитанията 

на вида в цялата мрежа от защитени зони е 10 121 193,09 ха. Предвид малката площ на 

разглеждания имот (0,2422 ха), трайното въздействие върху потенциалните 

местообитания на вида е много слабо – 0,0003% от местообитанията в зоната и 

неизчислимо в проценти на национално ниво. 

Според наличните данни, до момента, в защитената зона няма кумулативно 

въздействие върху местообитанията на Черношипата ветрушка. 

 

A087 Обикновен мишелов (Buteo buteo). Среща се в Европа (включително 

България), Азия и Африка. Обитава гори, хълмисти терени обрасли с храсти, открити 

пространства с еденични дървета, култивирани земи с малки или големи групи дървета 

и др. Широко е разпространена до горната граница на горите. Птиците от по-северните 

популации са прелетни. Понякога младите птици се отправят на юг, а възрастните 

остават цяла зима в размножителната си територия. Има сравнително къси и слаби крака 

и нокти, което не му позволява да ловува прекалено едра плячка. Храни се предимно с 

дребни бозайници, влечуги, земноводни, едри насекоми и друга подобна по размери 
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плячка. Понякога яде и мърша. Моногамна птица. Гнезди високо по дърветата. Гнездото 

си прави от клони и го застила с пера, листа и мъх. Обикновено използва гнездото от 

предишната година, като с течение на времето то може да достигне метър в диаметър и 

80 см височина. През април снася 3-4 яйца, които мътят и двамата родители (женската 

обаче прекарва повече време в гнездото) в продължение на около 30-35 дни. Малките се 

излюпват с отворени очи и покрити със светъл пух. В първите дни мъжкия носи храна в 

гнездото, а женската я разкъсва на по-малки парчета. По-късно и двамата родители 

започват да оставят храната просто на ръба на гнездото. Ако се случи родителите да не 

могат да осигурят достатъчно храна, малките се сбиват и в резултат най-малкото често 

загива. Малките напускат гнездото на 45 дневна възраст и родителите ги хранят още 

известно време. Оперението на обикновения мишелов е извънредно разнообразно. Най-

често то е кафяво с тъмноръждиви ивици по перата. Други екземпляри имат 

светлокафяво оперение с кремав оттенък по коремната страна, а трети са с еднообразна 

тъмносива окраска. Женските са по-едри. През първата година младите екземпляри имат 

светли краища на перата, а гърдите им са с охрен оттенък и многобройни петна. За 

нашата страна обикновения мишелов е постоянна птица. Обикновеният мишелов се 

храни основно с дребни гризачи - мишки, полевки, лалугери, катерици и предимно болни 

и ранени птици. Един екземпляр унищожава годишно до 2000 мишки. По-рядко лови 

малки зайчета, жаби, гущери и едри насекоми. Съгласно Стандартния формуляр, 

популацията в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) е местна, като наброява 69 

двойки. Също така, зоната се използва за спиране или кацане, или почивка по време на 

прелет или смяна на оперението, извън местата за размножаване или с изключение на 

презимуването, като няма данни за числеността на тези индивиди. При теренните 

проучвания за настоящия доклад не е установено присъствие на вида. Твърде вероятно 

е, територията на имот № 20996.12.89 да представлява потенциално хранително 

местообитание на Обикновения мишелов (Buteo buteo). Според данните от докладването 

по чл. 19 от Директивата за птиците за 2019 г., площта на местообитанията на 

Обикновения мишелов в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) е 72 021,427 ха 

(100% от територията на ЗЗ), а площта на местообитанията на вида в цялата мрежа от 

защитени зони е 11 271 527,86 ха. Предвид малката площ на разглеждания имот (0,2422 

ха), трайното въздействие върху потенциалните местообитания на вида е много слабо – 

0,0003% от местообитанията в зоната и неизчислимо в проценти на национално ниво. 

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Обикновения мишелов: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

“Изграждане на нова жилищна сграда до 180 кв. м в 

част от ПИ № 62579.168.25, с. Рибарица, община 

Тетевен, област Ловеч” 

0,2576 

План за регулация и застрояване (ПУП _ ПРЗ) на 

поземлен имот № 048110, м. Стоките, землище гр. 

Тетевен 

0,300 

План за регулация и застрояване (ПУП _ ПРЗ) на 

поземлен имот № 048111, м. Стоките, землище гр. 

Тетевен 

0,909 

Общо кумулативно въздействие до момента 1,4666 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,002% от местообитанията на вида 

в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху 

местообитанията на Обикновения мишелов в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0002128) възлиза на 1,7088 ха (0,002%). Въздействието е неизчислимо в проценти, 

спрямо местообитанията в цялата мрежа от защитени зони. 
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A403 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus). Видът обитава разнообразни скални 

местообитания, включително леснодостъпни скали и кариери. Белоопашатият мишелов 

е постоянен, гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид за територията на страната. 

„Уязвим вид”, включен в Червената книга на България. Ловува в открити тревни 

местообитания и агроекосистеми. Популацията му постепенно нараства на територията 

на страната. Съгласно Стандартния формуляр, популацията в ЗЗ „Централен Балкан - 

буфер” (BG0002128) е местна, като наброява 14-24 двойки. Също така, зоната се използва 

за спиране или кацане, или почивка по време на прелет или смяна на оперението, извън 

местата за размножаване или с изключение на презимуването, като няма данни за 

числеността на тези индивиди. При теренните проучвания за настоящия доклад не е 

установено присъствие на вида. Територията на имот № 20996.12.89 не предлага 

подходящи условия за местообитание на Buteo rufinus. Не се очаква отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на вида в ЗЗ „Централен Балкан - 

буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 
 

 

 
/Разпространение на Белоопашат мишелов (Buteo rufinus); 

Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A080 Орел змияр (Circaetus gallicus). Среща се в Европа (включително 

България), Азия и Африка. Гнездещо-прелетен и преминаващ, в миналото широко 

разпространен и често гнездящ в равнини и планини вид, в България гнезди. Обитава 

разредени широколистни и рядко иглолистни гори в близост до открити терени, пасища 

и ливади. Гнезди по дървета, основно широколистни. Строежът на гнездото е от края на 

април до началото на май. Храни се предимно със змии, но ловува също и гущери, жаби, 

птици, гризачи, мекотели. Моногамни птици. Снася 1 яйце, дълго над 70 мм, което мътят 

и двамата родители в продължение на около 35-40 дни. В началото само мъжкия носи 

храна за малкото и женската, но постепенно и женската започва да напуска гнездото. 

Малкото може да погълне много по-тежка змия от самото него, а ако не успее да я 

преглътне, опашката и остава да стърчи от човката му, докато не се смели постепенно 
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предната и част и не я погълне цялата. Малкото напуска гнездото на 60-80 дневна възраст 

и родителите го хранят още известно време. Съгласно Стандартния формуляр, ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0002128) се използва за спиране или кацане, или 

почивка по време на прелет или смяна на оперението, извън местата за размножаване 

или с изключение на презимуването, като няма данни за числеността на индивидите. При 

теренните проучвания за настоящия доклад не е установено присъствие на вида. 

Територията на имот № 20996.12.89 не предлага подходящи условия за местообитание 

на Circaetus gallicus. Не се очаква отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на вида в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа 

от защитени зони. 
 

 

 
/Разпространение на Орел змияр (Circaetus gallicus); 

Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A089 Малък креслив орел (Aquila pomarina). Обитава гори в речни долини, 

пасища, ливади, както и групи дървета покрай потоци. Палеарктичен вид с разкъсан 

гнездови ареал в Източна Европа, Мала Азия, Иран, Ирак, Индия. В България видът е 

гнездещо прелетен и преминаващ. Гнезди в широколистни гори в близост до речни 

долини до около 1500 м н.в. „Уязвим вид”, включен в Червената книга на България. 

Съгласно Стандартния формуляр, видът използва ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0002128) за отглеждане на малки, като популацията наброява 1 двойка. Също така, 

зоната се използва за спиране или кацане, или почивка по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване или с изключение на презимуването, като 

няма данни за числеността на тези индивиди. При теренните проучвания за настоящия 

доклад не е установено присъствие на вида. Територията на имот № 20996.12.89 не 

предлага подходящи условия за местообитание на Aquila pomarina. Не се очаква 

отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на вида в ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 
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/Разпространение на Малък креслив орел (Aquila pomarina); 

Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A091 Скален орел (Aquila chrysaetos). Видът обитава два типа местообитания: 

труднодостъпни скални комплекси (85%) и широколистни гори. Сигурните гнездови 

находища са от 200 до 2400 м надм. вис. Постоянен вид. В средата на миналия век е 

извънредно рядък и почти на изчезване. Няколко десетилетия по-късно популацията е 

оценена на 120 – 140 двойки. През последните 20 години числеността се стабилизира и е 

налице тенденция за леко покачване. Сега са картирани 70 сигурни и 54 твърде вероятни 

гнездови находища в цялата страна. Ако се вземат предвид и останалите 55 възможни 

гнездови находища от същото картиране, то видът вероятно наброява 120–150 двойки. 

Най-много (46,7%) са установени в Стара планина и Предбалкана, следват тези в 

Родопите (22,9%), Среднотунджанско поречие (6,6%), Средногорие и Краище, Рила и 

Пирин (по 4,9%), Дунавска равнина (4,1%), Осогово–Беласишка планинска група и 

Черноморско крайбрежие (по 2,5%). Размножителният период започва през първата 

половина на март. Женската снася 1–2 яйца през април. Малките се излюпват към края 

на май, а излитат от гнездото около 15 август. Предпочитана храна са сухоземните 

костенурки. В гнездата са намирани остатъци и от лалугери, лисици, зайци, птици, змии 

и гущери. Съгласно Стандартния формуляр, популацията в ЗЗ „Централен Балкан - 

буфер” (BG0002128) е местна, като наброява 6 двойки. Също така, зоната се използва за 

спиране или кацане, или почивка по време на прелет или смяна на оперението, извън 

местата за размножаване или с изключение на презимуването, като няма данни за 

числеността на тези индивиди. При теренните проучвания за настоящия доклад не е 

установено присъствие на вида. Територията на имот № 20996.12.89 не предлага 

подходящи условия за местообитание на Aquila chrysaetos. Не се очаква отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на вида в ЗЗ „Централен Балкан - 

буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 
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/Разпространение на Скален орел (Aquila chrysaetos); 

Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A404 Kръстат /царски/ oрел (Aquila heliaca). Кръстатият орел предпочита 

хълмисти райони, където гористи места или места с ивици или групи дървета се редуват 

с открити сухи пространства – пасища, селскостопански площи, пустеещи земи. За 

гнездене използва единични високи дървета, растящи отделно или сред ивици 

растителност покрай реки, в плитки долове, както и групи от дървета в края на гората 

или близо до поляни, често в непосредствена близост до селища, пътища и обработваеми 

площи. В миналото видът е гнездил и в овощни градини. Следва да се разграничава 

самото гнездово местообитание от ловните територии на вида, които в отделни случаи 

могат да бъдат на разстояние над 10 км от гнездото. В района на Източна Стара планина, 

Източните Родопи възрастните кръстати орли прелитат до 15 км от местата за гнездене 

до ловната територия (Г. Даскалова, И. Ангелов, лично съобщ.; Демерджиев, 2004). 

Както беше отбелязано, ловните територии включват терени с преобладаваща тревна или 

тревно-храстова растителност, често ниви със зърнени култури. Понастоящем всички 

известни сигурни гнездови находища са в райони, разположени между 51 и 1093 м надм. 

вис., но надморската височина на някои от местата с наблюдения, свидетелстващи за 

твърде вероятно гнездене, стига и до 1800 м. Видът има ясно изразено предпочитание 

към гнездене в дървесната растителност на заветни долове, които често са и 

единствените места с дървета по целия рид. Няколко тясно свързани помежду си 

особености в биологията на вида, поставят кръстатия орел в неблагоприятно положение 

в съвременните условия. Преди всичко това е високата му чувствителност към 

безпокойство през размножителния период. От една страна, орлите често гнездят в 

непосредствена близост до селища, пътища, ниви и други посещавани от хора места. В 

съчетание с друга важна особеност на вида – значителната степен на привързаност към 

гнездовата територия, подобно въздействие лишава такава двойка от възможността да 

отгледа потомство през годината. Ниският размножителен потенциал на кръстатия орел 
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(най-често само едно или две малки годишно), както и късната полова зрялост (от третата 

до петата година) допринасят за сегашния му неблагоприятен природозащитен статус. 

Към всичко посочено следва да се прибави и привързаността на някои двойки кръстати 

орли към лалугеровите колонии (като важен източник на храната им), а както е известно, 

лалугерът е световно застрашен вид с ясно изразена тенденция на съкращаване на ареала 

си. Неблагоприятно за птицата е още едно съчетание на нейните биологични особености 

със свързани с човека обстоятелства. От една страна, кръстатите орли предпочитат да 

устройват гнездата си до земеделски площи и пасища, привлечени от обилието на храна 

и спокойствието там в началото на гнездовия им сезон (началото на март). От друга 

страна обаче, точно в критичния период на мътене на яйцата (началото–средата на април) 

в тях настъпва чувствителна промяна – тези места стават много по-оживени от 

обработващите земята хора, паша на добитък, движение на машини, което често води до 

компрометиране на мътенето. Антропогенни фактори, които влияят върху влошаване и 

разрушаване на гнездовите местообитания: изсичане на единичните дървета в 

селскостопанските земи; изсичане на крайречните гори и дървета; планова сеч в горите 

и други горскостопански дейности; бракониерско изсичане на дървета с гнезда на 

кръстати орли; безпокойство; горски пожари и палежи. Антропогенни фактори, които 

влияят върху влошаване и разрушаване на ловните местообитания: залесяване на 

открити площи; намаляване на обилието на животните жертви; изграждане на 

фотоволтаични паркове. Антропогенни фактори, които водят до пряко унищожаване и 

преследване: целенасочено изтребване; бракониерски отстрел на птиците; вземане на 

яйца и малки от гнездата за забавление; ограбване на гнездата за незаконна търговия. 

Случайни фактори, които имат влияние: сблъскване с електропроводи; загиване от токов 

удар. Въздействие на социално икономически фактори от управляем характер: коренна 

промяна на земеползването; изграждане на ветроенергйини паркове; използване на 

отрови; използване на отрови и други химически препарати в земеделието; отравяне с 

оловни сачми (източник на информацията: „План за действие за опазването на 

кръстатият орел (Aquila heliaca) в България 2013 – 2022 г. МОСВ“).  

Съгласно Стандартния формуляр, ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) се 

използва за спиране или кацане, или почивка по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване или с изключение на презимуването, като 

няма данни за числеността на индивидите. При теренните проучвания за настоящия 

доклад не е установено присъствие на вида. Територията на имот № 20996.12.89 не 

предлага подходящи условия за местообитание на Aquila heliaca. Не се очаква 

отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на вида в ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 
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/Разпространение на Kръстат /царски/ oрел (Aquila heliaca); 

Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 
 

Разпространение и райони от ключова значимост за кръстатия орел в България 

 
Източник: „План за действие за опазването на кръстатият орел (Aquila heliaca) в България 2013 – 

2022 г. МОСВ“ 
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A092 Малък орел (Hieraaetus pennatus). Видът обитава стари широколистни 

гори в полупланинските и хълмисти райони до около 2000 м надм. вис. и ниските части 

на по-високите планини. Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. В края на XIX в. е 

повсеместно разпространен, но не много често срещан. Постепенно числеността му 

намалява до около 100 гнездящи двойки. Сега е разпространен в цялата страна, но с ниска 

плътност – основно в Стара планина и Предбалкана, Средна гора, Източните Родопи, 

Странджа, Сакар, Добруджа и Лудогорието. По-многоброен е в Източна България. В 

Дунавската равнина и Тракийската низина е по-рядък. Гнездовата популация е между 

150 и 200 двойки. Числеността е стабилна, вероятно с лек спад поради масовото изсичане 

на старите гори у нас през последните 10 години. По време на прелет е често срещан, 

особено по Черноморското крайбрежие. Двойките заемат гнездовата територия в края на 

март, началото на април. Брачният полет е характерно, вълнообразно гмуркане. Гнездото 

е разположено в стари широколистни или смесени гори, рядко гнезди на скали. Снася 2 

яйца. Мътенето продължава 36–39 дена, а малките остават в гнездото около 50 дена. 

Храни се с лалугери и други гризачи, птици (гълъби, дроздове, чучулиги, синигери), 

влечуги и др., които лови в гори и открити пространства. Съгласно Стандартния 

формуляр, популацията в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) е местна, като 

наброява 1 двойка. Също така, зоната се използва за спиране или кацане, или почивка по 

време на прелет или смяна на оперението, извън местата за размножаване или с 

изключение на презимуването, като няма данни за числеността на тези индивиди. При 

теренните проучвания за настоящия доклад не е установено присъствие на вида. Може 

да се приеме, че територията на имот № 20996.12.89 представлява потенциално 

хранително местообитание на Малкия орел (Hieraaetus pennatus). Предвид малката площ 

на имота (0,2422 ха), трайното въздействие върху потенциалното местообитание на вида 

е много слабо. 
 

 

 
/Разпространение на Малък орел (Hieraaetus pennatus); 

Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 
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Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Малкия орел: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

„Изграждане на две едноетажни сгради с жилищно 

предназначение“ в ПИ№ 62579.168.51, землище с. 

Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч 

0,200 

„Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение 

на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ № 

62579.89.12, м. Дебелщица, з-ще с. Рибарица, общ. 

Тетевен, общ. Ловеч 

0,2511 

Общо кумулативно въздействие до момента 0,4511 
 

Националните данни за Малкия орел от докладването по чл. 19 от Директивата за 

птиците са с ограничен достъп, тъй като видът е категоризиран, като „чувствителен”. 

Поради тази причина, не може да бъде направена калкулация за площта на 

местообитанията на Малкия орел. 

 

A099 Сокол орко (Falco subbuteo). Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. 

Гнезди основно в Горнотракийската низина, Дунавската равнина, предпланинските 

райони в Стара планина, Рила, Пирин, Родопи, Влахина, Малешевска, а също и във 

високите полета на Западна България (Самоковско, Софийско). В много от тези райони 

е с отделни находища и ниска численост. Обитава крайречни хабитати, като често е 

свързан с колонии на бреговата лястовица (Riparia riparia). В Западна и Северна 

България често се придържа към населени места, където се изхранва със синантропни 

видове птици. Присъства в равнинните части, в редки, просветлени широколистни, 

смесени или иглолистни гори, в близост до открити пространства. В планините, отделни 

двойки са установени да гнездят до 1500–1700 м надм. вис. Използва стари гнезда на 

други птици – основно вранови. Съгласно Стандартния формуляр, видът използва ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0002128) за отглеждане на малки, като популацията 

наброява 1 двойка. Също така, зоната се използва за спиране или кацане, или почивка по 

време на прелет или смяна на оперението, извън местата за размножаване или с 

изключение на презимуването, като няма данни за числеността на тези индивиди. При 

теренните проучвания за настоящия доклад не е установено присъствие на вида. 

Територията на имот № 20996.12.89 не предлага подходящи условия за местообитание 

на Falco subbuteo. Не се очаква отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на вида в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа 

от защитени зони. 
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/Разпространение на Сокол орко (Falco subbuteo); 

Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A086 Малък ястреб (Accipiter nisus). Постоянен и преминаващ вид. В миналото е 

бил широко разпространен и многоброен вид. Сега през гнездовия период се среща почти 

в цялата страна; с най-висока численост в планините и предпланините (Стара планина, 

Пирин, Славянка, Витоша) и Черноморското крайбрежие. По-рядък е в равнините и 

низините. Числеността на гнездещата популация в България нараства. Обитава гори и 

окрайнините им в равнините, предпланините и планините до алпийския пояс. През 

гнездовия период по-често в планините и в широколистните гори. Моногамен вид. 

Гнезди по единични високи дървета в открити места или по окрайнини на гори. 

Предпочита изоставени гнезда на вранови птици. Гнездото си прави от сухи клони и го 

застила с листа, перца и други меки материали. Снася 2–6 яйца, които женската мъти 32-

34 дни. Орнитофаг. Ловува дребни птици до 120 гр., обикновено до 7 км от гнездото. 

Когато не може да намери достатъчно птици, лови жаби, мишки и насекоми. 

Наблюдавани са възрастни и опитни ястреби, които си “играят” с малки птички високо 

във въздуха, като в тези случаи тази “игра” се превръща в смъртоносна за жертвата. 

Съгласно Стандартния формуляр, популацията в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0002128) е местна, като наброява 60 двойки. Също така, зоната се използва за 

спиране или кацане, или почивка по време на прелет или смяна на оперението, извън 

местата за размножаване или с изключение на презимуването, като няма данни за 

числеността на тези индивиди. При теренните проучвания за настоящия доклад не е 

установено присъствие на вида. Може да се приеме, че територията на имот № 

20996.12.89 представлява потенциално хранително местообитание на Малкия ястреб 

(Accipiter nisus). Според данните от докладването по чл. 19 от Директивата за птиците за 

2019 г., площта на местообитанията на Малкия ястреб в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0002128) е 71 129,226 ха (98,76% от територията на ЗЗ), а площта на местообитанията 

на вида в цялата мрежа от защитени зони е 9 061 741,955 ха. Предвид малката площ на 
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разглеждания имот (0,2422 ха), трайното въздействие върху потенциалните 

местообитания на вида е много слабо – 0,0003% от местообитанията в зоната и 

неизчислимо в проценти на национално ниво. 

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Малкия ястреб: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

“Изграждане на нова жилищна сграда до 180 кв. м в 

част от ПИ № 62579.168.25, с. Рибарица, община 

Тетевен, област Ловеч” 

0,2576 

План за регулация и застрояване (ПУП _ ПРЗ) на 

поземлен имот № 048110, м. Стоките, землище гр. 

Тетевен 

0,300 

План за регулация и застрояване (ПУП _ ПРЗ) на 

поземлен имот № 048111, м. Стоките, землище гр. 

Тетевен 

0,909 

Общо кумулативно въздействие до момента 1,4666 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,002% от местообитанията на вида 

в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху 

местообитанията на Малкия ястреб в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) 

възлиза на 1,7088 ха (0,002%). Въздействието е неизчислимо в проценти, спрямо 

местообитанията в цялата мрежа от защитени зони. 
 

 
/Разпространение на Малък ястреб (Accipiter nisus); 

Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A103 Сокол скитник (Falco peregrinus). Постоянен вид. Гнездeщите във 

височинната зона птици (над 1000 м н. в.), извършват вертикални миграции. В средата 

на XX в. е извънредно рядък. По-късно е установен да гнезди в отделни изолирани 

скалисти райони на страната в численост не повече от 10 двойки. Не е регистриран по 

време на размножаване в редица подходящи райони на Североизточна България. За 
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периода 1970–1991 г. числеността му е 20–25 гнездящи двойки; други източници 

посочват 30–60, 160–200 и 80–130 двойки. Броят на гнездящите двойки се увеличава от 

90-те години на XX в. до 2007 г. Сега числеността му възлиза на около 200 гнездящи 

двойки, с тенденция към увеличение. Обитава скалисти райони – проломи, единични 

отвесни скали; много рядко в населени места. Рядък или напълно отсъства по време на 

гнездене в алпийската зона. Гнезди по скални корнизи, ниши и площадки на отвесни 

скали. Използва и стари гнезда на гарвани, скални орли, белоопашати мишелови и др. 

Рядко гнезди по високи човешки постройки, в населени места или в близост до тях. През 

есента и зимата по-често навлиза в селища при ловуване. Брачният период започва през 

март-април. Тогава женската снася най-често 3–4 яйца, в повечето случаи снесени 

направо върху субстрата. Мътенето продължава 29–30 дни. Малките остават в гнездото 

около 45 дни. Орнитофаг. Съгласно Стандартния формуляр, видът използва ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0002128) за отглеждане на малки, като популацията 

наброява 5 двойки. Също така, зоната се използва за спиране или кацане, или почивка по 

време на прелет или смяна на оперението, извън местата за размножаване или с 

изключение на презимуването, като няма данни за числеността на тези индивиди. При 

теренните проучвания за настоящия доклад не е установено присъствие на вида. 

Територията на имот № 20996.12.89 не предлага подходящи условия за местообитание 

на Falco peregrinus. Не се очаква отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на вида в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа 

от защитени зони. 
 

 

 
/Разпространение на Сокол скитник (Falco peregrinus); 

Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

Разред  Жеравоподобни (Gruiformes) 
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A122 Ливаден дърдавец (Crex crex). Обитава предимно влажни и мезофитни 

тревни съобщества с доминиране на Poa pratensis, Alopecurus pratensis, Gallium aparine 

и др., между 500 и 1800 м надм. вис., но е установен и на 2500 м надм. вис. Гнездещо-

прелетен и преминаващ вид. В края на 19 в. е относително рядък (Пазарджишко и 

Софийско). Към средата на миналия век е чест по влажни ливади около блатата, но по-

късно отново е определен като застрашен. В исторически план има 3 флуктуации на 

числеността във връзка с изсичането на горите, водещо до появата на подходящи 

местообитания. Последвалото интензифициране на земеделието предизвиква драстично 

спадане на числеността. Сега има мозаечно разпространение предимно в Западна 

България. По значимите находища се намират в Софийско – около 850 токуващи мъжки, 

Западна Стара планина и Централен Балкан – 1500, Понор планина – 120, по линията 

Трън-Брезник до границата – 250. Сравнително малоброен е по Дунавското и 

Черноморското крайбрежие, Добруджа и Източни Родопи. Общата численост в страната 

е между 4000 и 6000 двойки. Биологията му е слабо проучена. Мъжките са силно 

териториални. Площта на индивидуалните участъци е средно 8,9 хa. Храни се с насекоми 

– предимно скакалци, също с червеи и голи охлюви. Съгласно Стандартния формуляр, 

видът използва ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) за отглеждане на малки, 

като няма данни за числеността. При теренните проучвания за настоящия доклад не са 

установени следи от присъствие на вида. Въпреки това, може да се приеме, че 

територията на имот № 20996.12.89 предлага добри условия и представлява потенциално 

местообитание (общо) на Ливадния дърдавец (Crex crex). Според данните от 

докладването по чл. 19 от Директивата за птиците за 2019 г., площта на местообитанията 

на Ливадния дърдавец в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) е 25 713,929 ха 

(35,7% от територията на ЗЗ), а площта на местообитанията на вида в цялата мрежа от 

защитени зони е 3 681 791,35 ха. Предвид малката площ на разглеждания имот (0,2422 

ха), трайното въздействие върху потенциалните местообитания на вида е много слабо – 

0,0009% от местообитанията в зоната и неизчислимо в проценти на национално ниво. 

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Ливадния дърдавец: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

Изграждане на свободно разположена, едноетажна 

стопанска постройка за съхранение на селскостопанска 

продукция и инвентар, включително помещение за 

обитаване в нея“ в ПИ № 62579.88.23, з-ще с. Рибарица, 

общ. Тетевен, общ. Ловеч 

0,160 

„Изграждане на две едноетажни сгради с жилищно 

предназначение“ в ПИ№ 62579.168.51, землище с. 

Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч 

0,200 

„Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение 

на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ № 

62579.89.12, м. Дебелщица, з-ще с. Рибарица, общ. 

Тетевен, общ. Ловеч 

0,2511 

ПУП – ПРЗ на ПИ № 62579.156.49, м. „Старчов дол“, с. 

Рибарица, община Тетевен, област Ловеч 

0,2961 

„Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване (ПУП – ПРЗ)", в ПИ 62579.135.6, 

62579.135.15, с. Рибарица, община Тетевен 

0,3429 

Общо кумулативно въздействие до момента 1,2501 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,005% от местообитанията на вида 

в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху 

местообитанията на Ливадния дърдавец в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) 

възлиза на 1,4923 ха (0,006%). Въздействието е неизчислимо в проценти, спрямо 

местообитанията в цялата мрежа от защитени зони. 
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/Разпространение на Ливаден дърдавец (Crex crex); 

Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

Разред Совоподобни (Strigiformes) 

 

A215 Бухал (Bubo bubo). Постоянен вид. До средата на XX в. твърде чест в 

равнини и планини до 1700 м надм. вис. До 90-те години на XX в. е разпространен до 

1400 м надм. вис. с обща численост 120–150 гнездещи двойки. Най-често в места със 

100–300 м надм. вис., по-често в карстовия пояс на Предбалкана. Числеността е 

определяна на 120–150, 100–150, 125, 600–700 и 420–490 гнездещи двойки. Слабо 

посещавани от човека труднодостъпни места, главно в скални масиви и сипеи, пещери, 

окрайнини на гори, разредени стари гори, често в речни долини, близо до река. Съгласно 

Стандартния формуляр, популацията в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) е 

местна, като наброява 9 двойки. Също така, зоната се използва за спиране или кацане, 

или почивка по време на прелет или смяна на оперението, извън местата за размножаване 

или с изключение на презимуването, като няма данни за числеността на тези индивиди. 

При теренните проучвания за настоящия доклад не е установено присъствие на вида. 

Територията на имот № 20996.12.89 не предлага подходящи условия за местообитание 

на Bubo bubo. Не се очаква отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на вида в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа 

от защитени зони. 
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/Разпространение на Бухал (Bubo bubo); 

Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A220 Уралска улулица (Strix uralensis). Видът обитава широколистни 

листопадни гори, предимно от обикновен бук (Fagus sylvatica), смесени гори от 

обикновен бук (Fagus sylvatica) и ела (Abies alba), и по рядко иглолистни гори във 

високите части на планината. Среща се в планинската зона между 1200-1550 м надм. вис. 

Съгласно Стандартния формуляр, популацията в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0002128) е местна, като наброява 8 двойки. При теренните проучвания за настоящия 

доклад не е установено присъствие на вида. Територията на имот № 20996.12.89 не 

предлага подходящи условия за местообитание на Strix uralensis, но съседните горски 

масиви биха могли да бъдат потенциални местообитания. Не се очаква отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на вида в ЗЗ „Централен Балкан - 

буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

A217 Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum). Видът обитава стари 

иглолистни, букови, елово-букови и крайречни гори между 1000 и 1930 м надм. вис. 

Постоянен вид, в миналото слабо проучен и известен само по 2 индивида от Рила. Между 

1975 и 1983 г. е установен неколкократно в резерват "Царичина", а през 1977 г. – на 

Витоша. Сега обитава НП "Централен Балкан" (резерватите "Царичина", "Стенето" и 

"Боатин"), ПП "Рилски манастир", Северна Рила, НП "Рила", Западни Родопи – Беглика 

[Ж. Спиридонов, непубл. данни], Баташка планина, Чернатица, Перелик, Дъбраш [П. 

Шурулинков, А. Ралев, лично събщ.], Южен Пирин и Славянка. Числеността в 

установените находища е около 100 гнездещи двойки. По други оценки 30–120 двойки. 

Моногамен вид, двойката се запазва с години. Гнезди в дупки на кълвачи с диаметър 45–

55 mm, също в къщички. Снася 4–6 яйца, най-често от средата на април до средата на 

май, мъти 28-29 дни. Малките престояват в гнездото 29–32 дни. През гнездовия период 

денонощната активност е 18 часа, спи през нощта. Териториите на двойките в НП 
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"Централен Балкан" и ПП "Рилски манастир" са по 50–150 хa, постоянни са и се маркират 

гласово целогодишно, най-активно през гнездовия период и есента; по 6,5 и 15 км 

трансекти са установени 3, съответно 6 двойки [Ж. Спиридонов (непубл. данни)]. В 

Централна Европа извън гнездовия период храната се състои от птици (главно пойни) – 

около 60%, мишевидни гризачи и земеровки. Запасява се за зимата: в дупки са намирани 

до 97 жертви. Съгласно Стандартния формуляр, популацията в ЗЗ „Централен Балкан - 

буфер” (BG0002128) е местна, като наброява 6 двойки. При теренните проучвания за 

настоящия доклад не е установено присъствие на вида. Въпреки това, може да се приеме, 

че територията на имот № 20996.12.89 предлага добри условия за потенциално 

хранително местообитание на Врабчовата кукумявка (Glaucidium passerinum). Според 

данните от докладването по чл. 19 от Директивата за птиците за 2019 г., площта на 

местообитанията на Врабчовата кукумявка в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0002128) е 26 564,64 ха (36,88% от територията на ЗЗ), а площта на местообитанията 

на вида в цялата мрежа от защитени зони е 490 303,742 ха. Предвид малката площ на 

разглеждания имот (0,2422 ха), трайното въздействие върху потенциалните 

местообитания на вида е много слабо – 0,0009% от местообитанията в зоната и 

неизчислимо в проценти на национално ниво. 

Според наличните данни, до момента, в защитената зона няма кумулативно 

въздействие върху местообитанията на Врабчовата кукумявка. 

 

A223 Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus). Видът обитава иглолистни и 

смесени гори. Гнезди главно в стари смърчови и бял борови гори между 1100 и 1950 м 

надм. вис. Гнезди по-рядко и в чисти букови гори. Постоянен вид. В началото на XX в. е 

бил широко разпространен в планините, особено в Родопите. Около 1985 г. вече се смята 

за застрашен от изчезване, известен само от няколко находища, главно в Рила и в Стара 

планина. Сега пернатоногата кукумявка е широко разпространена в повечето планини, 

главно в Рило-Родопския масив, Централна и Западна Стара планина. Общата численост 

може да се оцени на 825–1200 двойки. Стойностите на числеността в основните 

находища, по данни от периода 1995–2010 г., са както следва: Рила – 300–400 двойки, 

Пирин – 200–220 двойки, Витоша – 25–40 двойки, Родопите – 200–400 двойки, 

Централна Стара планина – 50–70 двойки, Западна Стара планина – 25–35 двойки, Плана 

– 10–15 двойки, Осогово – 5–10 двойки, Славянка – 10–12 двойки. Токува в периода от 

март до май и рядко през есента – септември-октомври. Гнезди най-често в хралупи на 

черния кълвач. През април до началото на май женската снася 4–7 бели яйца. Мъти 25–

29 дни, малките напускат гнездото на 30–32-дневна възраст. Храни се с дребни 

бозайници, по-рядко птици и насекоми. Съгласно Стандартния формуляр, популацията 

в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) е местна, като наброява 9 двойки. При 

теренните проучвания за настоящия доклад не е установено присъствие на вида. 

Територията на имот № 20996.12.89 не предлага подходящи условия за местообитание 

на Aegolius funereus. Не се очаква отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на вида в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа 

от защитени зони. 

 

Разред Козодоеподобни (Caprimulgiformes) 

 

A224 Козодой (Caprimulgus europaeus). Видът обитава широколистни гори, 

главно от дъб (Quercus sp.) и келяв габър (Carpinus orientalis), в близост до сечища. Води 

изключително скрит начин на живот. Гнездящ, прелетен вид. Активен е привечер и през 

нощта. Храни се с насекоми, ловува над открити площи, сечища и изредени гори. По-

рядък е в иглолистните и смесени гори. Съгласно Стандартния формуляр, видът използва 
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ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) за отглеждане на малки, като популацията 

наброява 119 двойки. При теренните проучвания за настоящия доклад не е установено 

присъствие на вида. Територията на имот № 20996.12.89 не предлага подходящи условия 

за местообитание на Caprimulgus europaeus. Не се очаква отрицателно въздействие върху 

популацията и местообитанията на вида в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) 

и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

Разред Синявицоподобни (Coraciiformes)  

 

A229 Земеродно рибарче (Alcedo atthis). Среща се по поречията на всички реки 

и други водоеми в ниските части на страната и в някои планински райони. Отсъства само 

във високите планини и безводните равнинни райони като Добруджа. Обитава реки, 

езера, блата, язовири и морски крайбрежия, в близост до отвесни земни брегове. 

Гнездото представлява гнездова камера с тунел, изкопани в отвесни земни брегове. 

Снася 5 – 7 яйца, има 2 поколения годишно през периода май-юли. Храни се с дребни 

рибки, земноводни и водни безгръбначни. Съгласно Стандартния формуляр, 

популацията в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) е местна, като няма данни за 

числеността. При теренните проучвания за настоящия доклад не е установено 

присъствие на вида. Територията на имот № 20996.12.89 не предлага подходящи условия 

за местообитание на Alcedo atthis. Не се очаква отрицателно въздействие върху 

популацията и местообитанията на вида в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) 

и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

Разред Кълвачоподобни (Piciformes) 

 

A238 Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius). Видът обитава стари 

широколистни гори, алувиални и много влажни гори, гори сред открити пространства, 

паркове и градини от лесопарков тип. Този кълвач е дълъг 20-22 см и има оперение 

подобно на големия пъстър кълвач. Основните разлики от големия пъстър кълвач са 

червената корона, няма черна линия около клюна, но има розова долна част на опашката 

и тъмни линии по хълбоците. Въпреки че е съвсем малко по-малък от големия пъстър 

кълвач, този вид изглежда, че е сравнително по-дребен, заради по-късата и тясна човка и 

по-закръглената глава. Видът се храни по високите дървета, като се движи постоянно и 

има добра видимост. В размножителния период, прави дупка  около 5 см в прогнили 

дървета или дебели клонове. Средният пъстър кълвач се храни предимно с насекоми и 

техните ларви, които намира като дълбае клоните или кората на дърветата. Храни се 

също и с дървесен сок. Местообитанията на вида се намират в гори, близо до свежа вода 

(реки и езера). Съгласно Стандартния формуляр, популацията в ЗЗ „Централен Балкан - 

буфер” (BG0002128) е местна, като наброява 57 двойки. При теренните проучвания за 

настоящия доклад не е установено присъствие на вида, но може да се приеме, че 

територията на имот № 20996.12.89 представлява потенциално хранително 

местообитание на Dendrocopos medius. Според данните от докладването по чл. 19 от 

Директивата за птиците за 2019 г., площта на местообитанията на Dendrocopos medius в 

ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) е 72 021,427 ха (100% от територията на 

ЗЗ), а площта на местообитанията на вида в цялата мрежа от защитени зони е 10 351 

140,65 ха. Предвид малката площ на разглеждания имот (0,2422 ха), трайното 

въздействие върху потенциалните местообитания на вида е много слабо – 0,0003% от 

местообитанията в зоната и неизчислимо в проценти на национално ниво. 

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Среден пъстър кълвач: 
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ИП/ППП Площ/ха 

„Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване (ПУП – ПРЗ)", в ПИ 62579.135.6, 

62579.135.15, с. Рибарица, община Тетевен 

0,3429 

 

Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху местообитанията на Среден 

пъстър кълвач в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) възлиза на 0,5851 ха 

(0,0008%). Въздействието е неизчислимо в проценти, спрямо местообитанията в цялата 

мрежа от защитени зони. 

 

A236 Черен кълвач (Dryocopus martius). Постоянен вид. До 50-те години на XX 

в. е широко разпространен в планинските и равнинните гори. Към 1980 г. има данни за 

срещането му в Стара планина, Рило-Родопския масив, Странджа, Средна гора и по-

рядко в равнините; по експертна оценка около 1000 двойки. Проучванията след това 

сочат по-широко разпространение в планините и нови находища в равнините. 

Обитаваната площ е около 2 000 000 хa. В зависимост от качеството на горите, при средна 

плътност от 500 до 2000 двойки/хa общата численост в България е 1500–2000 двойки – в 

Западни Родопи 470–530, Централна и Западна Стара планина 300–400, Рила (130–170), 

Странджа (100–130). Двойките не се разпадат за зимата. Размножителният период 

започва от средата на февруари до средата на март. Гнездовата камера се издълбава в 

ствола на дърво с диаметър над 40 см и на височина над 4 м, или се използват стари 

гнездови камери и хралупи за нощуване. Снася през април (3–6 яйца), мъти 12–14 дни, 

малките излитат 24–31 дни след излюпването; гнезди повторно при загуба на люпилото. 

Храната включва бръмбъри корояди, ларвите им и мравки. Участъците на двойките в 

стари иглолистни гори е около 300 хa, в букови – 400 и в дъбови 500–600 хa. Сходни 

данни има за Централна Европа и Русия. В гори с малко отмиращи и едроразмерни 

дървета участъкът е на площ 1000–1600 ха. Предпочита обширни стари иглолистни, 

букови и смесени гори (до 2100 м). Съгласно Стандартния формуляр, популацията в ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0002128) е местна, като наброява 42 двойки. При 

теренните проучвания за настоящия доклад не е установено присъствие на вида. 

Територията на имот № 20996.12.89 не предлага подходящи условия за местообитание 

на Dryocopus martius. Не се очаква отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на вида в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа 

от защитени зони. 
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/Разпространение на Черен кълвач (Dryocopus martius); 

Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A234 Сив кълвач (Picus canus). Постоянен вид, обикновен до 50-те години на XX в. 

Гнезди в планински, по-рядко в равнинни гори. Гнездови територии край Дунав вероятно 

се простират и по румънския, по-горист, бряг. Силно намалял в Лудогорие, Централна 

Стара планина, Рила и другаде, където е бил обикновен. При средна плътност от 500–

1000 двойки/хa, числеността е 1000–1800 двойки. Сходни данни има за Централна 

Европа и Русия. Обитава първични букови и дъбови гори до 1000-1200 м надм. вис., 

лонгози. Вторично – крайречни и други гори със стари дървета, градски паркове, овощни 

градини. Извън гнездовия период се среща до горната граница на горите. Гнездовата 

камера е в ствол с диаметър над 35 см и на височина 0,85–15 м. Формирането на 

двойките, размножаването и отглеждането на малките е от март до средата на юни. Има 

люпила от края на април до началото на юни (5–9 яйца), мъти 17–18 дни, малките излитат 

24–31 дни след излюпването; в Лудогорие напуснали гнездото млади – на 31.05. и 17.06. 

Трофично зависи от изобилието на мравки, а през зимата от насекоми ксилофаги и 

ларвите им. Посещава и хранилките за птици. Привързан е към гнездовите райони. 

Териториите на двойките в стари и богати на мравки гори най-често е 200–400 хa. 

Съгласно Стандартния формуляр, популацията в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0002128) е местна, като наброява 39 двойки. При теренните проучвания за настоящия 

доклад не е установено присъствие на вида, но може да се приеме, че територията на 

имот № 20996.12.89 представлява потенциално местообитание (общо) на Picus canus. 

Според данните от докладването по чл. 19 от Директивата за птиците за 2019 г., площта 

на местообитанията на Picus canus в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) е 44 

779,134 ха (62,17% от територията на ЗЗ), а площта на местообитанията на вида в цялата 

мрежа от защитени зони е 4 560 430,116 ха. Предвид малката площ на разглеждания имот 

(0,2422 ха), трайното въздействие върху потенциалните местообитания на вида е много 
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слабо – 0,0005% от местообитанията в зоната и неизчислимо в проценти на национално 

ниво. 

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Сив кълвач: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

Изграждане на свободно разположена, едноетажна 

стопанска постройка за съхранение на селскостопанска 

продукция и инвентар, включително помещение за 

обитаване в нея“ в ПИ № 62579.88.23, з-ще с. Рибарица, 

общ. Тетевен, общ. Ловеч 

0,160 

„Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване (ПУП – ПРЗ)", в ПИ 62579.135.6, 

62579.135.15, с. Рибарица, община Тетевен 

0,3429 

Общо кумулативно въздействие до момента 0,5029 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,001% от местообитанията на вида 

в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху 

местообитанията на Сив кълвач в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) възлиза 

на 0,7451 ха (0,002%). Въздействието е неизчислимо в проценти, спрямо 

местообитанията в цялата мрежа от защитени зони. 
 

 

 
/Разпространение на Сив кълвач (Picus canus); 

Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A429 Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus). Среща се основно в 

Централна и Югоизточна Европа, където е концентрирана по-голямата част от 

популацията на вида. Европейската му популация е оценена на над 530 000 двойки. В 

Близкия Изток от Турция до Кавказието и Иран обитава дъбови гори и разнообразие от 

открити местообитания. От края на 19 век е започнал да се разпространява на Балканския 

полуостров и Централна Европа. В България популацията на вида е оценена на 14-25 000 

двойки. Среща се в цялата страна с изключение на високите части на планините. Почти 
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във всяко селище гнездят минимум 3 дв. като броят им е по-висок в по-големите 

населени места особенно в равнинни райони. Гнездото си прави в стъблото на дърво или 

негови дебели и сухи клони, така че вътрешността му да бъде с поне 20 см широчина. 

Една хралупа се ползва само веднъж тъй като в нея се натрупват паразити. Честo обаче, 

птицата може да прави по няколко гнезда на едно и също дърво през следващи години. 

Обитава паркове и градини в населени места, овощни градини, открити райони с 

единични и групи дървета. Предпочита ивици дървета, храсти и мозайки от тях като не 

е задължително те да бъдат в близост до населени места. Най-чест е от 0-700 м надм. 

вис., но в отделни селища се среща и до 1250 м надм. вис. Тези предпочитания към 

местообитанието донякъде различават вида от големия пъстър кълвач, който е привързан 

към по-гъсти гори и по-рядко се среща в разпокъсани местообитания. Храни се с ларви 

и възрастни на насекоми, семена и плодове. Съгласно Стандартния формуляр, 

популацията в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) е местна, като наброява 25 

двойки. При теренните проучвания за настоящия доклад не е установено присъствие на 

вида, но може да се приеме, че територията на имот № 20996.12.89 представлява 

потенциално местообитание (общо) на Dendrocopos syriacus. Според данните от 

докладването по чл. 19 от Директивата за птиците за 2019 г., площта на местообитанията 

на Dendrocopos syriacus в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) е 49 597,708 ха 

(68,87% от територията на ЗЗ), а площта на местообитанията на вида в цялата мрежа от 

защитени зони е 10 660 813,82 ха. Предвид малката площ на разглеждания имот (0,2422 

ха), трайното въздействие върху потенциалните местообитания на вида е много слабо – 

0,0005% от местообитанията в зоната и неизчислимо в проценти на национално ниво. 

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Сирийски пъстър кълвач: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

План за регулация и застрояване (ПУП _ ПРЗ) на 

поземлен имот № 048110, м. Стоките, землище гр. 

Тетевен 

0,3000 

План за регулация и застрояване (ПУП _ ПРЗ) на 

поземлен имот № 048111, м. Стоките, землище гр. 

Тетевен 

0,9090 

„Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване (ПУП – ПРЗ)", в ПИ 62579.135.6, 

62579.135.15, с. Рибарица, община Тетевен 

0,3429 

Общо кумулативно въздействие до момента 1,5519 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,003% от местообитанията на вида 

в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху 

местообитанията на Сирийски пъстър кълвач в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0002128) възлиза на 1,7941 ха (0,004%). Въздействието е неизчислимо в проценти, 

спрямо местообитанията в цялата мрежа от защитени зони. 

 

A239 Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos). Видът обитава стари букови, 

буково-иглолистни и дъбови гори до 1700 м надм. вис., с повече мъртви и отмиращи 

дървета. Постоянен вид. До средата на 20 в. се е срещал във всички планини. Около 1980 

г. са потвърдени находища в някои планини - гнезди в Централна и Западна Стара 

планина, Средна гора, Рила, Пирин, Западни Родопи, Странджа и в няколко изолирани 

находища. Численост: 700–1100 двойки, мозаечно на горска площ около 450 000 хa при 

средна плътност 400–650 двойки/хa. За Балканския полуостров данните са завишени, 

най-вероятно гнездещите двойки са 2000–3500. Съгласно Стандартния формуляр, 

популацията в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) е местна, като наброява 1-10 

двойки. При теренните проучвания за настоящия доклад не е установено присъствие на 

вида. Територията на имот № 20996.12.89 не предлага подходящи условия за 
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местообитание на Dendrocopos leucotos. Не се очаква отрицателно въздействие върху 

популацията и местообитанията на вида в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) 

и в цялата мрежа от защитени зони. 
 

 

 
/Разпространение на Белогърб кълвач (Dendrocopos leucotos); 

Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

Разред Врабчоподобни (Passeriformes) 

 

A246 Горска чучулига  (Lullula arborea). Видът обитава гористи, планински и 

открити райони, предпочита такива с борови гори. Популациите, обитаващи райони със 

студен климат са прелетни. Води предимно наземен начин на живот. Храни се най-често 

с дребни безгръбначни и насекоми. Гнездото е на земята и е добре приготвено, изплетено 

от сухи треви. Снася 4–6 бели напръскани с кафеникави, сиви и черни петънца яйца. Те 

имат размери 21х16 мм. Мъти 13–15 дни. Малките се развиват бързо и след около 14–15 

дни напускат гнездото. Родителите им ги хранят предимно с насекоми. Годишно може 

да отгледа до 2 люпила. Съгласно Стандартния формуляр, популацията в ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0002128) е местна, като наброява 145 двойки. При теренните 

проучвания за настоящия доклад не е установено присъствие на вида, но може да се 

приеме, че територията на имот № 20996.12.89 представлява потенциално местообитание 

(общо) на Горската чучулига  (Lullula arborea). Според данните от докладването по чл. 

19 от Директивата за птиците за 2019 г., площта на местообитанията на Горската 

чучулига  в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) е 72 021,427 ха (100% от 

територията на ЗЗ), а площта на местообитанията на вида в цялата мрежа от защитени 

зони е 9 391 795,982 ха. Предвид малката площ на разглеждания имот (0,2422 ха), 

трайното въздействие върху потенциалните местообитания на вида е много слабо – 

0,0003% от местообитанията в зоната и неизчислимо в проценти на национално ниво. 

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Горската чучулига: 
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ИП/ППП Площ/ха 

Изграждане на свободно разположена, едноетажна 

стопанска постройка за съхранение на селскостопанска 

продукция и инвентар, включително помещение за 

обитаване в нея“ в ПИ № 62579.88.23, з-ще с. Рибарица, 

общ. Тетевен, общ. Ловеч 

0,160 

“Изграждане на нова жилищна сграда до 180 кв. м в 

част от ПИ № 62579.168.25, с. Рибарица, община 

Тетевен, област Ловеч” 

0,2576 

Общо кумулативно въздействие до момента 0,4176 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,0006% от местообитанията на 

вида в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху 

местообитанията на Горската чучулига в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) 

възлиза на 0,6598 ха (0,0009%). Въздействието е неизчислимо в проценти, спрямо 

местообитанията в цялата мрежа от защитени зони. 

 

A338 Червеногърба сврачка (Lanius collurio). Видът се среща в Европа 

(включително и България), Азия и Африка. Прелетна птица. Обикновено гнезди в Европа 

(включително и България) и Азия, а зимува в Африка. Долита през началото на април и 

отлита през септември. Обитава предимно открити, обрасли с храсти местности и 

покрайнини на гори, до горната граница на гората, крайречни храсти, паркове и овощни 

градини. Обикновено може да се види кацнала на някоя жица или храст да наблюдава за 

плячка. Това тя прави стоейки и изчаквайки неподвижно. Когато забележи подходяща 

жертва, тя се спуска рязко върху нея. Червеногърбата сврачка, подобно на другите 

сврачки, може да бъде определена по-скоро като хищник, защото се храни често с 

животни, сходни на нея самата по размер, като дребни птици, дребни видове синигери, 

млади врабчета, мишки, земеровки, гущери, дребни змии, дребни жаби, тритони, едри 

насекоми, попови прасета, скакалци и др. Гнездото си прави в гъсти храсти или дървета 

на неголяма височина. То е чашковидно, добре оплетено от сламки и суха трева. В 

строежа му вземат участие и женската и мъжкият. Вътре гнездото е застлано с меки 

материали, мъх, пера, косми, вълна и пухкави тревни съцветия. Снася 5–6 яйца, които 

женската мъти в продължение на 12–15 дни. Малките напускат гнездото след около 2 

седмици. Родителите ги хранят предимно с насекоми. Често кукувицата снася яйцата си 

в гнездата на този вид. Широко разпространен в България вид. Този вид у нас е 

многоброен и се среща от морското равнище до големи надморски височини. През 

гнездовия период е регистриран до 1600 м - 1800 м надм. вис. Съгласно Стандартния 

формуляр, видът използва ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) за отглеждане на 

малки, като популацията наброява 500-800 двойки. При теренните проучвания за 

настоящия доклад не е установено присъствие на вида, но може да се приеме, че 

територията на имот № 20996.12.89 предлага много добри условия и представлява 

потенциално местообитание (общо) на Червеногърбата сврачка (Lanius collurio). Според 

данните от докладването по чл. 19 от Директивата за птиците за 2019 г., площта на 

местообитанията на Червеногърбата сврачка в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0002128) е 66 481,944 ха (92,31% от територията на ЗЗ), а площта на местообитанията 

на вида в цялата мрежа от защитени зони е 11 871 623,36 ха. Предвид малката площ на 

разглеждания имот (0,2422 ха), трайното въздействие върху потенциалните 

местообитания на вида е много слабо – 0,0004% от местообитанията в зоната и 

неизчислимо в проценти на национално ниво. 

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Червеногърбата сврачка: 
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ИП/ППП Площ/ха 

Изграждане на свободно разположена, едноетажна 

стопанска постройка за съхранение на селскостопанска 

продукция и инвентар, включително помещение за 

обитаване в нея“ в ПИ № 62579.88.23, з-ще с. Рибарица, 

общ. Тетевен, общ. Ловеч 

0,160 

“Изграждане на нова жилищна сграда до 180 кв. м в 

част от ПИ № 62579.168.25, с. Рибарица, община 

Тетевен, област Ловеч” 

0,2576 

„Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение 

на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ № 

62579.89.12, м. Дебелщица, з-ще с. Рибарица, общ. 

Тетевен, общ. Ловеч 

0,2511 

„Изграждане на две едноетажни сгради с жилищно 

предназначение“ в ПИ№ 62579.168.51, землище с. 

Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч 

0,200 

План за регулация и застрояване (ПУП _ ПРЗ) на 

поземлен имот № 048110, м. Стоките, землище гр. 

Тетевен 

0,300 

План за регулация и застрояване (ПУП _ ПРЗ) на 

поземлен имот № 048111, м. Стоките, землище гр. 

Тетевен 

0,909 

Общо кумулативно въздействие до момента 2,0777 

Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,003% от местообитанията на вида 

в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху 

местообитанията на Червеногърбата сврачка в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0002128) възлиза на 2,3199 ха (0,003%). Въздействието е неизчислимо в проценти, 

спрямо местообитанията в цялата мрежа от защитени зони. 

 

A339 Черночела сврачка (Lanius minor). Видът обитава открити пространства и 

пасища с редки дървета или неголеми изкуствени насаждения в тях, естествени гори, 

тополови насаждения край реките, окрайнини на гори, граничещи с открити 

пространства. Съгласно Стандартния формуляр, видът използва ЗЗ „Централен Балкан - 

буфер” (BG0002128) за отглеждане на малки, като популацията наброява 4 двойки. При 

теренните проучвания за настоящия доклад не е установено присъствие на вида, но може 

да се приеме, че територията на имот № 20996.12.89 представлява потенциално 

местообитание (общо) на Черночелата сврачка (Lanius minor). Според данните от 

докладването по чл. 19 от Директивата за птиците за 2019 г., площта на местообитанията 

на Черночелата сврачка в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) е 15 804,256 ха 

(21,94% от територията на ЗЗ), а площта на местообитанията на вида в цялата мрежа от 

защитени зони е 6 749 106,195 ха. Предвид малката площ на разглеждания имот (0,2422 

ха), трайното въздействие върху потенциалните местообитания на вида е много слабо – 

0,001% от местообитанията в зоната и неизчислимо в проценти на национално ниво. 

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Черночелата сврачка: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

„Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение 

на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ № 

62579.89.12, м. Дебелщица, з-ще с. Рибарица, общ. 

Тетевен, общ. Ловеч 

0,2511 

„Изграждане на две едноетажни сгради с жилищно 

предназначение“ в ПИ№ 62579.168.51, землище с. 

Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч 

0,200 

ПУП – ПРЗ на ПИ № 62579.156.49, м. „Старчов дол“, с. 

Рибарица, община Тетевен, област Ловеч 

0,2961 

Общо кумулативно въздействие до момента 0,7472 
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Посоченото кумулативно въздействие възлиза на 0,005% от местообитанията на вида 

в защитената зона. Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху 

местообитанията на Черночелата сврачка в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) 

възлиза на 0,9894 ха (0,006%). Въздействието е неизчислимо в проценти, спрямо 

местообитанията в цялата мрежа от защитени зони. 

 

A320 Червеногуша мухоловка (Ficedula parva). Видът обитава главно стари букови 

гори с естествена структура и 600–1550 м надм. вис. В Странджа гнезди във вековна гора 

от благун. Гнездещо-прелетнен и преминаващ вид. В края на 70-те години на XIX в. е 

установен да гнезди спорадично в Североизточна България (вероятно Лудогорие и/или 

Източна Стара Планина), еднократно в Камчийския лонгоз, а в 2 случая е наблюдавана в 

края на май. От 1975 г. гнезди постоянно в Стара планина, гнезди също в Източна и 

Западна Стара Планина, и Странджа. Общата численост в страната е 700–1000 двойки 

при средна плътност 1 двойка/50–100 хa; в Централна Стара планина има 400–500 

двойки. Брачни песни са регистрирани от средата на май до началото на юли. Хранене 

на малки е установено през целия юли, а между 20 юли и 10 август често се наблюдават 

групи (семейства); някои двойки имат второ люпило. Гнездото е в хралупа или дупка в 

стъбло или в клон. Малките, на брой 5–6, излитат на 13-ия ден. Размерът на гнездовите 

територии в Централна Стара планина варира в зависимост от естествения характер на 

горите от 7–8 до 25–30 хa. По трансекти от 1,5 и 6 км са преброявани по 4 двойки. Храни 

се с насекоми. Улавя плячката в кратък кръгов полет. Наблюдавана е да търси храна и по 

земята. Прелетите са през април–май и края на август–октомври. Съгласно Стандартния 

формуляр, видът използва ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) за отглеждане на 

малки, като популацията наброява 195 двойки. При теренните проучвания за настоящия 

доклад не е установено присъствие на вида. Територията на имот № 20996.12.89 не 

предлага подходящи условия за местообитание на Ficedula parva. Не се очаква 

отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на вида в ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 
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/Разпространение на Червеногуша мухоловка (Ficedula parva); 

Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A379 Градинска овесарка (Emberiza hortulana). Видът обитава разнообразни 

биотопи, открити територии с храсти и силно разредени групи дървета, окрайнини на 

гори, малки обработваеми полета със синури и храсти между тях. Гнездящ, прелетен вид. 

В България са установени 25000-75000 двойки (Янков, 2007). Обитава храсталаци и 

тревни съобщества, ниви, лозя, поляни, окрайнини на гори, овощни градини и др. до 

около 1200 м надм. вис. Съгласно Стандартния формуляр, видът използва ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0002128) за отглеждане на малки, като популацията наброява 60 

двойки. При теренните проучвания за настоящия доклад не е установено присъствие на 

вида, но може да се приеме, че територията на имот № 20996.12.89 представлява 

потенциално местообитание (общо) на Градинската овесарка (Emberiza hortulana). 

Според данните от докладването по чл. 19 от Директивата за птиците за 2019 г., площта 

на местообитанията на Градинската овесарка в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0002128) е 54 264,107 ха (75,34% от територията на ЗЗ), а площта на местообитанията 

на вида в цялата мрежа от защитени зони е 10 010 305,04 ха. Предвид малката площ на 

разглеждания имот (0,2422 ха), трайното въздействие върху потенциалните 

местообитания на вида е много слабо – 0,0004% от местообитанията в зоната и 

неизчислимо в проценти на национално ниво. 

Според наличните данни, до момента, в защитената зона няма кумулативно 

въздействие върху местообитанията на Градинската овесарка. 

 

A307 Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria). Видът гнезди в Източна Европа 

и Западна Азия. Гнездяща, прелетна птица у нас. Зимува в Източна Африка, по горното 

течение на Нил. Обитава предимно сухи открити места с храсти от драка, къпина, хвойна 

и др. Предпочита равнинни райони до около 800 м надм. вис. За гнездото си използва 

гъсти храсти. Строи гнездото си в ниските части на храсталака. Храни се с насекоми и 

паяци. Снася 4-5 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли. Мигрираща 

птица, зимува в Източна Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през 

август-септември. Среща се разпръснато в голяма част от страната, но с по-голяма 

плътност по Черноморието, Източните Родопи, централната част на Дунавската равнина, 

в части от Добруджа, Софийското поле и хълмовете около него, долините на реките 

Струма и Места. Съгласно Стандартния формуляр, видът използва ЗЗ „Централен Балкан 

- буфер” (BG0002128) за отглеждане на малки, като популацията наброява 100-200 

двойки. При теренните проучвания за настоящия доклад не е установено присъствие на 

вида. Територията на имот № 20996.12.89 не предлага подходящи условия за 

местообитание на Sylvia nisoria. Не се очаква отрицателно въздействие върху 

популацията и местообитанията на вида в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) 

и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

Разред Кокошоподобни (Galliformes) 

 

A104 Лещарка (Bonasa bonasia). У нас се среща в планините Рила, Пирин, Западни 

Родопи, Стара планина, Витоша, Осоговска планина, Беласица и Средна гора. Гнезди на 

земята в основата на храст или паднало дърво. Снася 6 – 12 яйца, има едно поколение 

годишно през периода април-юни. Храни се с реси на дървета, семена, пъпки и други 

зелени части на растенията, както и с плодчета и насекоми. Обитава широколистни, 

смесени и иглолистни гори в планините. Съгласно Стандартния формуляр, популацията 
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в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) е местна, като наброява 71 индивида. При 

теренните проучвания за настоящия доклад не е установено присъствие на вида. По-

голямата част от територията на имот № 20996.12.89 представлява открит (ливаден) 

ландшафт и не предлага подходящи условия за местообитание на Лещарката (Bonasa 

bonasia). Не се очаква отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията 

на вида в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени 

зони. 

 

A465 Планински кеклик (Alectoris graeca). Постоянен вид, със сезонни, 

регионални, вертикални миграции. В целия ареал числеността намалява. Обитава 

храстови съобщества, скалисти терени в планините, обикновено между 900 и 2500 м 

надм. вис. Храни се предимно с части от растения – семена, плодове и зелени стъбла, 

листа и пъпки. Извършва вертикални миграции и през зимата се спуска в по-ниски 

участъци. Съгласно Стандартния формуляр, популацията в ЗЗ „Централен Балкан - 

буфер” (BG0002128) е местна, като няма данни за числеността. При теренните 

проучвания за настоящия доклад не е установено присъствие на вида. Територията на 

имот № 20996.12.89 не предлага подходящи условия за местообитание на Alectoris 

graeca. Не се очаква отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на 

вида в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 
 

 

 
/Разпространение на Планински кеклик (Alectoris graeca); 

Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 
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б) описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху 

целостта на ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128), с оглед на нейните 

структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, 

фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, 

химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на 

изпълнението, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение: 

 

В актуализирания стандартен формуляр на ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0002128) са посочени следните допълнителни видове птици, посочени в член 4 от 

Директива 2009/147/ЕО и изброени в приложение II на Директивата 92/43/ЕИО:  

 

A511 Ловен сокол (Falco cherrug). Обобщените данни за периода 2000-2009 г. (на 

базата на общо 275 наблюдения) сочат, че през размножителния период ловният сокол в 

България се среща в много ниска численост в изолирани находища в различни райони на 

страната. 

През последните години се наблюдава нарастващ, макар и слабо, брой на местата, 

където данните сочат най-малко за „твърде вероятно гнездене” по скалата на Yeatman 

(1976). Същевременно, прави впечатление, че практически няма райони на бивши места 

на размножаване на вида, където той да не е отбелязван поне веднъж през периода след 

2000 г., т.е., няма данни дори за локално изчезване на ловния сокол, от който и да е от 

предишните му гнездови райони. Видът е установен и в някои места, за които не е 

известно да се е срещал в миналото. Въпреки инцидентните срещи на ловни соколи през 

размножителния период у нас гнездовия статус на вида у нас остава неясен, поради факта 

че активно гнездо на вида не е открито през проведените 5-годишни проучвания (2006-

2010 г.). Може да се отбележи, че настоящото състояние на ловния сокол в България все 

още е критично, като през периода 1985-2005 г. популацията му е намаляла с минимум 

50% (Русков и кол., 2007), а към 2010 г. намалението е около 90%. През размножителния 

период ловният сокол обитава обширни открити територии в хълмисти, нископланински 

и равнинни местообитания с наличие на скали, но също долини, проломи, ждрела. Част 

от заеманите през гнездовия период места през втората половина на ХХ в. са 

разположени и във високопланински райони, включително над горната граница на гората 

(Централна Стара планина, Рила, Пирин). Последните известни обитавани гнезда (1997-

2005 г.) са били разположени между 1200 и 1300 м надм. вис. В миналото е гнездил често 

в заливни гори в близост до големи реки, но през последните десетилетия няма данни за 

използане на този тип местообитание. След 2005 г. местата с най-голяма вероятност за 

гнездене са в изолирани, изключително труднодостъпти места в близост до подходящи 

за ловуване открити територии, където соколите ловуват, отдалечавайки се понякога на 

повече от 10 км (НБОИ-БДЗП).  

Ловните територии са открити пространства, влажни зони, нискостъблени гори, 

храсталаци по открити места с нисък тревостой и наличие на достатъчен брой дребни 

гризачи (особено полевки Microtus spp. и лалугери Spermophilus cilellus) или птици 

(обикновено с големина от скорец Sturnus vulgaris до яребица Perdix perdix). През зимата 

соколите се срещат в места с висока концентрация на различни видове птици, използвани 

за храна – крайбрежия и други влажни зони, населени места, складове и силози за зърно, 

където ловуват на полудиви гълъби Columba livia f. domestica. В по-редки случаи могат 

да бъдат наблюдавани да ловуват високо във въздуха (НБОИ-БДЗП) или над горски 

местообитания (Николов, Станчев, 2009). През последните две десетилетия на ХХ в. в 

Западна Стара планина видът е наблюдаван да ловува най-често ниско над терените – 

главно открити местности и по-рядко – гористи места. Реещи полети са наблюдавани 

вероятно за общ оглед на терена, след което птиците се спускат и започват да ловуват 
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ниско над земята (Г. Стоянов, непубл. данни). Източник на информацията: „План за 

действие за опазването на ловния сокол (Falco cherrug Gray, 1834) в България 2013 – 

2022 г., МОСВ“. 

Съгласно Стандартния формуляр, видът използва ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0002128) за отглеждане на малки, като популацията наброява 1 двойка. Също така, 

зоната се използва за спиране или кацане, или почивка по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване или с изключение на презимуването, като 

тези индивиди са 3 бр. При теренните проучвания за настоящия доклад не е установено 

присъствие на вида. Територията на имот № 20996.12.89 не предлага подходящи условия 

за местообитание на Falco cherrug. Не се очаква отрицателно въздействие върху 

популацията и местообитанията на вида в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) 

и в цялата мрежа от защитени зони. 

 
Основни райони на наблюдение на ловния сокол през гнездовия период (2000-2011 г.) 

(наблюдения на единични птици и двойки без установено сигурно гнездене) 

 
Източник: „План за действие за опазването на ловния сокол (Falco cherrug Gray, 1834) в 

България 2013 – 2022 г., МОСВ“. 
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/Разпространение на Ловен сокол (Falco cherrug); 

Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A442 Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata). Европейски вид с 

гнездови ареал в почти цяла Югоизточна Европа, Мала Азия и западните части на Иран. 

Гнезди главно в стари, предимно естествени широколистни гори, съставени от полски 

ясен (Fraxinus oxycarpa), дъб (Quercus spp.), бук (Fagus silvatica, Fagus orientalis) и др. 

Сравнително по-рядко стари овощни градини, дървесни плантации, градски паркове и 

градини. Находищата са от морското равнище до 400 - 800 м надм. вис. Съгласно 

Стандартния формуляр, видът използва ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) за 

отглеждане на малки, като популацията наброява 75 двойки. При теренните проучвания 

за настоящия доклад не е установено присъствие на вида, но може да се приеме, че 

територията на имот № 20996.12.89 представлява потенциално хранително 

местообитание на Полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata). Според данните 

от докладването по чл. 19 от Директивата за птиците за 2019 г., площта на 

местообитанията на Полубеловратата мухоловка в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0002128) е 53 922,937 ха (74,87% от територията на ЗЗ), а площта на местообитанията 

на вида в цялата мрежа от защитени зони е 2 129 648,061 ха. Предвид малката площ на 

разглеждания имот (0,2422 ха), трайното въздействие върху потенциалните 

местообитания на вида е много слабо – 0,0004% от местообитанията в зоната и 

неизчислимо в проценти на национално ниво. 

Според наличните данни, до момента, в защитената зона е установено следното 

кумулативно въздействие върху местообитанията на Полубеловратата мухоловка: 
 

ИП/ППП Площ/ха 

„Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване (ПУП – ПРЗ)", в ПИ 62579.135.6, 

62579.135.15, с. Рибарица, община Тетевен 

0,3429 
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Заедно с оценяваното ИП, сумарното въздействие върху местообитанията на 

Полубеловратата мухоловка в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) възлиза на 

0,5851 ха (0,001%). Въздействието е неизчислимо в проценти, спрямо местообитанията 

в цялата мрежа от защитени зони. 

 

  A094 Oрел рибар (Pandion haliaetus). У нас има единични гнездови находища, 

които са непостоянни, предимно в Тракийската низина. По време на миграция може да 

се наблюдава в подходящи местообитания в цялата страна. Гнезди на високи отделни 

дървета в близост до водоеми. Снася 2 – 3 яйца, има едно поколение годишно през 

периода април-юли. Храни се с риба. Обитава влажни зони с широколистни гори и 

големи единични дървета по бреговете. Съгласно Стандартния формуляр, ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0002128) се използва за спиране или кацане, или почивка по време 

на прелет или смяна на оперението, извън местата за размножаване или с изключение на 

презимуването, като няма данни за числеността. При теренните проучвания за настоящия 

доклад не е установено присъствие на вида. Територията на имот № 20996.12.89 не 

предлага подходящи условия за местообитание на Pandion haliaetus. Не се очаква 

отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на вида в ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0001493) и в цялата мрежа от защитени зони. 

 

ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) е с обща площ 720 214,029 дка. Имот с 

№ 20996.12.89 в землището на с. Дивчовото, общ. Тетевен е с площ от 2,422 дка. 

Инвестиционното предложение засяга 0,0003% от общата площ на защитената зона. 
 

Засягане на ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) от  

инвестиционното предложение в имот с № 20996.12.89 
 

 
/Изображение: Кадастрално-административна информационна система на АГКК/ 
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/Изображение: Кадастрално-административна информационна система на АГКК/ 

 

Имот с № 20996.12.89 е с начин на трайно ползване „ливада“ и може да бъде отнесен 

към широк клас хабитати N25 – „Пасища“ (Grassland and scrub habitats (general). 

Съгласно стандартния формуляр, този хабитатен клас е с представителност от 11,0% 

(79 223,54 дка) в рамките на защитената зона. След реализиране на инвестиционното 

предложение ще има загуба на 2,422 дка (0,003%) от общото покритие на хабитатен клас 

N25 в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128). 

Според наличните данни, до момента, в териториалния обхват на административна 

Област Ловеч няма установено кумулативно въздействие от ИП/ППП върху имоти с 

начин на трайно ползване „пасище“ или „пасище, мера“. Установеното кумулативно 

въздействие върху имоти с начин на трайно ползване „ливада“ възлиза на 34,068 дка. 

Може да се приеме, че това е и кумулативното въздействие върху площта на хабитатен 

клас N25 в териториалния обхват на административна Област Ловеч. Изчислено в 

проценти, това е засягане на 0,043% от площта на разпространение на хабитатен клас 

N25 в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493). Заедно с разглежданото ИП, 

засягането на хабитатен клас N25, на регионално областно ниво в защитената зона, се 

оценява на 0,046%. 

В ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128), до момента, не са идентифицирани 

значими въздействия върху целостта на зоната, с оглед на нейните структура, функции и 

природозащитни цели. 

Зингстра и др. (2009) дават следното тълкуване на фрагментация на 

местообитанието: „Местообитанието е фрагментирано, ако в рамките на единна свързана 

територия покрита с местообитанието има линейни инфраструктури (с изключение на 

пътищата без настилка и с изключение на вече съществуващи пътища) или огради, или 

застрояване прекъсващо връзките между различните части на местообитанието. Това 

важи и за случаите, когато бариерите се намират на границата на два физически 

кадастрални парцела, които обаче опазват едно и също местообитание, с изключение на 

съществуващи към датата на научно предлагане на зоната (заварено положение) пътища 

от републиканската пътна мрежа или друга трайна обществена инфраструктура“. 

Предвид горното определение, реализирането на инвестиционното предложение няма да 

предизвика фрагментация на защитената зона. Същността на бъдещия обект и 

свързаните с него дейности не предполагат възникване на пространствена или 

функционална фрагментация на популациите на видовете птици, предмет на опазване, и 

техните местообитания, както по време на строителството, така и при експлоатацията. 

Разполагането на всички елементи на инвестиционното предложение е предвидено на 



 

стр. 292 

ограничена площ до 600 м2 в южната-югоизточната част на имота, като техните 

параметри са със занижени показатели на застрояване, отговарящи на „нискоетажно 

жилищно строителство“. 

Очаква се обезпокояване на видове в много слаба степен, в резултат от 

последващото използване на бъдещия обект. 

Не се очаква промяна на видовия състав, в резултат от реализацията и последващото 

използване на бъдещия обект. 

Не се очакват химически, хидроложки и геоложки промени, в резултат от 

реализацията и последващото използване на бъдещия обект. 

 
Аерофото изображение на ПИ № 20996.12.89 

 

 
/Източник: Кадастрално-административна информационна система на АГКК/ 

 

Сателитно изображение на ПИ № 20996.12.89 
 

 
/Източник: Google Earth/ 
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6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, 

намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от 

реализиране на инвестиционното предложение върху ЗЗ „Централен Балкан - 

буфер” (BG0001493) и ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) и определяне на 

степента на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат 

на прилагането на предложените смекчаващи мерки. 

 

6.1. Общи мерки, отнасящи се към нормативно изискващия се 

превантивен контрол: 

Мярка 6.1.1. Всяко евентуално бъдещо разширение или изменение на 

инвестиционното предложение, извън оценените в настоящия доклад алтернативи, да се 

подлага на процедура по реда на Закона за биологичното разнообразие. Крайното 

одобряване да става само след произнасяне със съответния административен акт за 

съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване на 

препоръките от извършените оценки, както и с условията на съответния 

административен акт. 

 

6.2. Конкретни мерки, целящи намаляване и предотвратяване на 

неблагоприятни въздействия върху елементите на ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493) и ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128). 

 

Мярка 6.2.1.: За ограждане на ПИ № 20996.12.89 да не се използва плътна и/или 

масивна ограда. Ограждане да бъде извършвано само с лека, ажурна ограда, която да 

бъде монтирана повдигната, така че между долният й край и земната повърхност да има 

разстояние от минимум 10 см.  

 

Цели на предложената мярка:  

Осигуряване на възможност за безпрепятствено преминаване и мигриране на 

земноводни и влечуги, представляващи предмет на опазване в ЗЗ „Централен Балкан - 

буфер” (BG0001493). Осигуряване на възможност за безпрепятствено преминаване и 

мигриране на други земноводни и влечуги, и дребни бозайници, които не са включени в 

предмета на опазване. 

 

Мотив за предложената мярка:  

Предвид близостта на водно течение по цялата източна-североизточна граница на 

имот № 20996.12.89, най-вероятно, територията на имота е миграционен коридор за 

земноводни, влечуги и дребни бозайници. 

 

Мярка 6.2.2.: При изграждане на външно осветление в ПИ № 20996.12.89 да не се 

поставят осветителни тела с насочен лъч, чийто насочен лъч образува ъгъл по голям от 

60° спрямо носещата конструкция, на която е разположено осветителното тяло. 

 

Цели на предложената мярка:  

Предотвратяване на безпокойството върху прилепната фауна, представляваща 

предмет на опазване в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493).  

 

Мотиви за предложената мярка:  

 Имот № 20996.12.89 е картиран, като различни потенциални местообитания за 

прилепната фауна. 
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 Общата оценка за състоянието на голяма част от прилепите в ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0001493) е Неблагоприятно – незадоволително състояние. 

 Върху местообитанията на прилепите в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493) вече са налични незначителни кумулативни въздействия от други планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения. 

 

Мярка 6.2.3.: Да не се извършва и да не се допуска премахване и/или увреждане 

на дълготрайна дървесна растителност в ПИ № 20996.12.89 и в съседните терени.  

 

Цели на предложената мярка:  

Опазване на естествена растителност от типа Asperulo-Fagion и свързаната с нея 

фауна.  

 

Мотив за предложената мярка:  

В централната част на ПИ № 20996.12.89, естествено развилата се растителност 

притежава характеристиките на местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo-

Fagion. По принцип, концепцията на възложителя за реализиране на инвестиционното 

предложение предвижда пълно запазване на съществуващата дървесна растителност, 

като строителството ще бъде извършено на не повече от 600 м2 в южната-югоизточната 

част на имота, която е свободна от дървесна растителност. В този смисъл, тази мярка се 

предлага, като гаранция за изпълнение на посочената концепция. 

 

Мярка 6.2.4.: При изпълнение на изкуствено озеленяване и ландшафтно оформяне 

за възстановяване на нарушени от строителството площи в ПИ № 20996.12.89 да се 

използват само местни (автохтонни) растителни видове. Забранява се използването на 

екзотични и декоративни растителни видове за озеленяване и ландшафтно оформяне.  

 

Цел на предложената мярка:  

Ограничаване разпространението на рудерални и инвазивни видове в естествената 

флора. 

 

Мотив за предложената мярка:  

Идентифицирани са следните евентуални, комбинирани и кумулативни 

въздействия в защитените зони, които, потенциално, биха могли да възникнат при 

извършване на ново строителство: Нарушаване на видовия състав и промяна на 

биотичната структура на екосистемите; Риск от проникване на чужди (нетипични за 

района) и инвазивни видове. 

 

Мярка 6.2.5.: Да не се извършват строителни дейности в ПИ № 20996.12.89 на по-

малко от 7 метра от брега на река Боатинска. 

 

Цел на предложената мярка:  

Запазване на съществуващите естествени обраствания в обхвата на 

принадлежащите терени към брега на река Боатинска и свързаната фауна.  

 

Мотив за предложената мярка:  

Съществуващите естествени обраствания в обхвата на принадлежащите терени към 

брега на река Боатинска притежават характеристиките на местообитание 9130 Букови 

гори от типа Asperulo-Fagion. 
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Мярка 6.2.6.: При реализацията на инвестиционното предложение да не се 

извършват строителни дейности по време на размножителния сезон на животинските 

видове (от 15 март до 30 юни). 

 

Цел на предложената мярка:  

Предотвратяване на безпокойството върху животинските видове в периода на 

размножаване и отглеждане на поколение. 

 

Мотив за предложената мярка:  

Разнообразният хабитат, който предлага територията на ПИ № 20996.12.89 е 

потенциално местообитание за видове птици, представляващи предмет на опазване. 

 

7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие 

върху ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и ЗЗ „Централен Балкан - 

буфер” (BG0002128), включително нулева алтернатива. 

 

7.1. Нулева алтернатива. 

Нулевата алтернатива представлява отказ от реализиране на инвестиционното 

предложение. В този случай, територията ще запази съществуващите си в момента 

състояние и характеристики, подробно описани в предходните точки на доклада. 

 

7.2. Алтернатива по местоположение на елементите на инвестиционното 

предложение. 

От възложителя е предложен алтернативен вариант за местоположение на 

елементите на инвестиционното предложение, при който имотът може да бъде 

парцелиран, и вместо 1 бр. еднофамилна жилищна сграда (с височина до 10 м), могат да 

бъдат ситуирани 3 или 4 броя по-малки жилищни постройки, заемащи еквивалентна 

застроена площ. Алтернативата е разгледана и обсъдена с експертите, изготвили ДОСВ, 

и по тяхна препоръка е отпаднала като възможност за реализация на инвестиционното 

предложение, поради липсата на концепция за конкретно пространствено разпределение 

на обектите в имота. Възложителят се е отказал изцяло от този алтернативен вариант. 

 

8. Картен материал с местоположението на елементите на инвестиционното 

предложение, спрямо ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0002128) и техните елементи:  

 Модел на най-близко разположените картирани природни местообитания до ПИ 

№ 20996.12.89; 

 Схема на елементите на ИП и разположението на установения хабитат 9130 в и 

извън ПИ № 20996.12.89; 

 Местоположение на ПИ № 20996.12.89 в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493); 

 Местоположение на ПИ № 20996.12.89 в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0002128). 
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Легенда: 

1 - еднофамилна жилищна сграда; 

2 - лека постройка за отоплителни материали и инвентар; 

3 - лятна кухня /барбекю/; 

4 - 2 бр. паркоместа за автомобили; 

5 - резервоар за битова вода с хидрофорна уредба; 

6 - водоплътна изгребна яма; 

7 – място на присъединяване към съществуващ електропровод с изграждане на 

комплектно метално табло-трансформатор; 

8 – лека ограда. 
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9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие, съобразно 

критериите по чл. 22 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони. 

 

9.1. Пълна характеристика на инвестиционното предложение (ИП): 

териториален обхват, обем, мащаб и други спецификации на инвестиционното 

предложение, връзки на инвестиционното предложение със защитените зони 

(ключови разстояния) и т.н. 

ИП предвижда изграждане на 1 бр. еднофамилна жилищна сграда (с височина до 10 

м) и допълващо застрояване към нея (лятна кухня /барбекю/ с лека постройка за 

отоплителни материали и инвентар) в ПИ № 20996.12.89, м. „Горния требеж“, с. 

Дивчовото, общ. Тетевен, Област Ловеч. В границите на имота ще се обособят 2 бр. 

паркоместа за автомобили. ИП е свързано с изготвянето и одобряването на Подробен 

устройствен план - планза регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на имота и с 

отреждането му „за жилищно застрояване“.  

Поземлен имот № 20996.12.89 е с вид на територията „Земеделска“, категория 5-а и 

настоящ начин на трайно ползване (НТП) „Ливада“. Общата площ на имота е 2422 м2.  

На юг-югозапад, имотът граничи с местен асфалтов път с. Дивчовото – Държавни 

рибарници в ПИ № 20996.49.65, от който път ще се осъществява транспортния достъп до 

бъдещия жилищен обект. На запад-северозапад и югоизток парцелът граничи с 

еднотипни ливади, а на север, североизток и изток, ПИ № 20996.12.89 граничи с река 

Боатинска. 

Предвижда се, имотът да бъде ограден с лека ограда, като само откъм река Боатинска 

(т.е. по северната, североизточната и източната граница) няма да се поставя ограда. 

В района няма изградена водопроводна и канализационна мрежа. В южната част на 

имота е предвидено да се вкопае резервоар за битова вода, който ще се пълни периодично 

с водоноска. Съгласно служебна бележка на кметския наместник на с. Дивчовото от 

03.11.2021 г., имотът може да се водоснабдява, чрез водоноска от местната водопроводна 

мрежа, собственост на кметството на с. Дивчовото. Зареждането на водоноската (до два 

пъти месечно по 2,5 м3) ще се извършва от изпускателен кран на напорния резервоар на 

селото, намиращ се в местност „Кошарите“. В резервоара ще се отвежда и дъждовната 

вода, уловена от покривите на бъдещите сгради в имота. Поради ниския напор, ще се 

монтира хидрофорна уредба в шахта, която ще осигурява необходимото налягане. За 

питейни нужди ще се използва, единствено бутилирана вода. Тръбите за водопровода ще 

се изпълнят от PEHD (полиетилен висока плътност), като ще се положат в изкопи с 

минимална дълбочина 1,2 м върху пясъчна възглавница. 

Отвеждането на отпадъчните води ще се осъществява във водоплътна изгребна яма 

от готов тип – фабричен, полимерен, подземен резервоар. Същата ще бъде ситуирана до 

резервоара в южната част на имота, в близост до асфалтовия път. Бъдещите постройки 

ще бъдат свързани с изгребната яма, посредством площадкова канализация. При 

напълване на съоръжението, отпадъчните води ще се извозват до ПСОВ в с. Гложене, 

общ. Тетевен. Разполагането на изгребната яма до резервоара ще позволи да се използва 

едно и също изкопно трасе за водопровода и площадковата канализация, което ще 

намали въздействието върху терена. 

През ПИ № 20996.12.89 преминава електропровод 20 kV „Балкана“, от който може 

да се осъществи присъединяване, посредством собствен нов трафопост, тип МТТ 

(комплектно метално табло-трансформатор), монтиран в имота, и изграждане на ново 

електропроводно отклонение.  
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За отопление на бъдещата сграда ще се използват климатици. Формираните битови 

отпадъци ще се изхвърлят в контейнерите за отпадъци, разположени в съществуващата 

точка за сметосъбиране при моста на р. Боатинска (югоизточно от имот № 20996.12.89). 

Предвижда се изготвяне на ПУП-ПРЗ, с който теренът ще бъде отреден за жилищна 

зона с ниско застрояване до 10 м (Жм) и следните устройствени показатели: максимална 

плътност на застрояване – 60%; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална 

плътност на озеленяване – 40%; начин на застрояване – свободно. Общата застроена 

площ се предвижда да бъде до ¼ от площта на имота (до 600 м2).  

При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда премахване на 

дървесна растителност. 

ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) е с обща площ 1 384 163,850 дка. Имот 

с № 20996.12.89 в землището на с. Дивчовото, общ. Тетевен е с площ от 2,422 дка. 

Инвестиционното предложение засяга 0,0002% от общата площ на защитената зона. 

ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) е с обща площ 720 214,029 дка. Имот с 

№ 20996.12.89 в землището на с. Дивчовото, общ. Тетевен е с площ от 2,422 дка. 

Инвестиционното предложение засяга 0,0003% от общата площ на защитената зона. 

 

9.2. Характеристика на други планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения (ППП/ИП), съществуващи и/или в процес на разработване или 

одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да 

окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони. 

Процедираните от компетентните органи ППП/ИП, съществуващи и/или в процес 

на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно 

предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху разглежданите 

защитени зони, се групират както следва: 

 

Администр. 

област 

ЗЗ „Централен Балкан – буфер“ (BG0001493) 

Инвестиционни предложения, планове, програми и проекти /площ в декари/ 

За 

жилищно 

строител

ство 

За 

туристическо, 

вилно и 

ваканционно 

строителство, 

обекти за 

спорт 

За 

стопански, 

земеделски и 

животновъд

ни обекти 

За бизнес 

сгради, 

цехове, 

складове, 

магазини, 

бензиностан

ции, сервизи и 

др. 

търговски и 

обществени 

обекти 

За 

МВЕЦ 

За 

вятърни 

генерато

ри 

За добив на 

полезни 

изкопаеми 

За 

инфраст

руктура 

Софийска 17,253 - - 16,776 4,258 77,522 7608,496 26,574 

Ловеч 294,122  104,790 51,074 15,125 - - 22,980 - 

Пловдив 180,243 28,023 133,439 67,676 3,938 - - - 

Габрово 7,257 1877,476 - 2,458 - - - 3,15 

Ст. Загора 11,475 87,913 29,569 - - 40,819 235,397 - 

ОБЩО 510,350 2098,202 214,082 102,035 8,196 118,341 7866,873 29,724 

Общо ИП/ППП в защитената зона – 10 936,328 дка 
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Администр. 

област 

ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) 

Инвестиционни предложения, планове, програми и проекти /площ в декари/ 

За 

жилищно 

строител

ство 

За 

туристическо, 

вилно и 

ваканционно 

строителство, 

обекти за 

спорт 

За 

стопански, 

земеделски и 

животновъд

ни обекти 

За бизнес 

сгради, 

цехове, 

складове, 

магазини, 

бензиностан

ции, сервизи и 

др. 

търговски и 

обществени 

обекти 

За 

МВЕЦ 

За 

вятърни 

генерато

ри 

За добив на 

полезни 

изкопаеми 

За 

инфраст

руктура 

Софийска 82,5 2,032 - - - - - - 

Ловеч 35,224 26,729 19,724 10,444 - - - - 

Пловдив 29,054 3,092 320,914 - - - - - 

Габрово - 1861,561 - - - - - 3,15 

Ст. Загора - 76,438 584,115 - - 40,819 235,397 - 

ОБЩО 146,778 1969,852 924,753 10,444 - 40,819 235,397 3,15 

Общо ИП/ППП в защитената зона – 3 331,193 дка 

 

В предходните раздели на настоящия доклад е представена характеристика на 

известните към момента на изготвяне на оценката планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения в границите на защитените зони. 

За двете защитени зони заплаха е бъдещото строителство на нови ски курорти, 

леглови бази в планината, ски писти и ски съоражения. Това ще фрагментира зоните и 

прогони мечката и други редки видове от там. Зоните са застрашени от планове за строеж 

на нови МВЕЦ, които разрушават крайречните местообитания, променят естествените 

хидрологични характеристики и вредят на ихтиофауната. Плановете за строителство на 

вятърни електроцентрали могат да нанесат значителни въздействия върху 

орнитофауната и върху тревни, скалисти и храстови местообитания. Зоните са 

застрашени от западане на екстензивната паша, обусловила съществуването на полу-

естествените сухи тревни и храстови местообитания, и съответно най-добрите 

местообитания за видовете Testudo и Spermophilus citellus. Старите гори са застрашени 

от изсичане, като се посяга до малкото недокосвани досега от сечи гори. Голям проблем 

е засаждането на чужди горски видове. Разораването на земята преди засаждане на нови 

горски насаждения също е заплаха за биоразнообразието. 

Със своята малка площ и естество на предвижданата дейност, оценяваното 

инвестиционно предложение ще има незначително въздействие върху защитените зони. 

 

9.3. Характеристики на защитените зони – предмет и цели на опазване, 

наличие на приоритетни типове природни местообитания и видове, фактори, 

допринасящи за природозащитната стойност на зоната, специфична значимост 

и/или уязвимост, елементи на защитената зона, чувствителни към промени, 

природозащитно състояние (благоприятно или не). 

Подробна харктеристика на защитените зони е направена в предходните раздели от 

настощия доклад. 

И двете защитени зони представляват естествен буфер на Национален парк 

„Централен Балкан“ от всички страни. Без това е невъзможно пълноценното опазване на 

планината. Това са слабо засегнати територии, в които се опазат масиви бук, гори от явор 

и липа върху сипеи и крайречни елшови галерии. Важни екологични коридори 
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представляват поречията на Вит, Осъм, Росица, Янтра от северна страна и на Стряма и 

Тунджа от южна.  

ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) е и много важен хабитат за много 

изолираната старопланинска популация на мечката, като съдържа ключови 

местоообитания. Почти цялата популация на мечката в рамките на Национален парк 

„Централен Балкан” ежегодно прекарва част от годината там. Зоната е едно трите места 

в България за опазване на Главоча (Cottus gobio). Зоната опазва важни местообитания на 

Европейския лалугер (Spermophilus citellus). 

В ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128) се срещат 34 вида птици, изброени 

в Приложение 1 на Директивата за птиците (2009/147/ЕО). От тях, 27 вида са гнездящи 

и 7 вида преминават през района по време на миграция. Мястото е важна част от Натура 

2000 мрежата в България за птици, осигуряваща ефективното опазване на много значими 

за опазване грабливи птици и горски птици. По отношение на размножаващите се видове, 

сайтът е особено важен за опазването на 7 вида, които са представени от над 2% от 

националната популация: Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) - представен от 3% от 

националната популация, Скален орел (Aquila chrysaetos) - представен от 4% от 

националната популация, Сокол скитник (Falco peregrinus) – представен от 3% от 

националната популация; Бухал (Bubo bubo) - представен от 2% от националната 

популация, Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum) - представена от 8% от 

националната популация, Червеногуша мухоловка (Ficedula parva) – представена от 16% 

от националната популация, Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) – 

представена от 3% от националната популация. 

 

9.4. Област на въздействие. 

а) Типове природни местообитания – предмет на опазване на защитените зони, в 

областта на въздействие на инвестиционното предложение – площ, местоположение, 

приоритетност, уязвимост, състояние.  

Подробна характеристика на природните метообитания е направена в предходните 

раздели от настощия доклад. 

При извършените целенасочени теренни проучвания за настоящия доклад, в 

границите на имота е установена дървесна растителност, която, по експертна оценка, 

притежава характеристиките на природно местообитание 9130 Букови гори от типа 

Asperulo-Fagion, което е в процес на естествено развитие.  

Поради горното, в хипотеза на най-неблагоприятния сценариий, инвестиционното 

предложение ще окаже въздействие върху 0,00015% от площта на разпространение на 

природно местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagion в ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0001493). 

 

б) Местообитания и популации, на видовете – предмет на опазване в защитените 

зони, в областта на въздействие на инвестиционното предложение.  

Подробна характеристика на целевите видове и техните местообитания е направена 

в предходните раздели от настощия доклад. 

Според използвания модел при картирането на местообитанията в ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0001493), в областта на въздействие на инвестиционното 

предложение попадат: 

 Картирани оптимални местообитания на: Голям гребенест тритон (Triturus 

karelinii) и Жълтокоремна бумка (Bombina variegata); 

 Картирани пригодни брегови местообитания на Видра (Lutra lutra); 

 Картирани потенциални местообитания на: Обикновена блатна костенурка (Emys 

orbicularis), Четириточкова меча пеперуда (Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria), 
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Еуфидриас (Euphydryas aurinia), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Алпийска розалия 

(Rosalia alpina), Буков сечко (Morimus funereus), Осмодерма (Osmoderma eremita), 

Бисерна мида (Unio crassus), Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) и Дългоух 

нощник (Myotis bechsteinii); 

 Картирани потенциални ловни местообитания на: Южен подковонос (Rhinolophus 

euryale), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Средиземноморски подковонос 

(Rhinolophus blasii), Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Подковонос на 

Мехели (Rhinolophus mehelyi), Голям нощник (Myotis myotis), Дългокрил прилеп 

(Miniopterus schreibersii), Остроух нощник (Myotis blythii), Дългопръст нощник (Myotis 

capaccinii) и Трицветен нощник (Myotis emarginatus); 

 Картирани потенциално най-благоприятни местообитания на: Южен подковонос 

(Rhinolophus euryale), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Малък подковонос 

(Rhinolophus hipposideros), Голям нощник (Myotis myotis), Остроух нощник (Myotis 

blythii) и Трицветен нощник (Myotis emarginatus). 

По експертна оценка, в областта на въздействие на инвестиционното предложение 

попадат следните местообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0002128): 

 Потенциални местообитания (общи) на: Ливаден дърдавец (Crex crex), Сирийски 

пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Сив кълвач (Picus canus), Горска чучулига  (Lullula 

arborea), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor) и 

Градинска овесарка (Emberiza hortulana); 

  Потенциални хранителни местообитания на: Бял щъркел (Ciconia ciconia), 

Обикновен мишелов (Buteo buteo), Осояд (Pernis apivorus), Късопръст ястреб (Accipiter 

brevipes), Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), Малък орел (Hieraaetus pennatus), 

Малък ястреб (Accipiter nisus), Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), Среден 

пъстър кълвач (Dendrocopos medius) и Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata). 

 

9.5. Степен на въздействие върху типове природни местообитания – предмет 

на опазване в защитените зони, в областта на въздействие на инвестиционното 

предложение. 

Инвестиционното предложение ще окаже въздействие върху 0,00027% от площта 

на разпространение на природно местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo-

Fagion в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493). Тази степен на въздействие се 

оценява, като незначителна. 

Подробна характеристика е направена в предходните раздели на настощия доклад.  

 

9.6. Степен на въздействие върху местообитания и популации на видовете – 

предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на 

инвестиционното предложение. 

Всички въздействия от инвестиционното предложение се оценяват с 

незначителна, много слаба или слаба степен, както следва:  

 0,2422 ха (0,0003%) от картираните, по индуктивен модел, потенциални 

местообитания на Четириточкова меча пеперуда (Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria) 

в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493); 

 0,0136 ха (0,0001%) от картираните, по индуктивен модел, потенциални 

местообитания на Еуфидриас (Euphydryas aurinia) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493); 

 0,061 ха (неизчислимо в %) от картираните, по индуктивен модел, потенциални 

местообитания на Бръмбар рогач (Lucanus cervus) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493); 
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 0,01806 ха (неизчислимо в %) от картираните, по индуктивен модел, потенциални 

местообитания на Алпийска розалия (Rosalia alpina) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493); 

 0,0619 ха (неизчислимо в %) от картираните, по индуктивен модел, потенциални 

местообитания на Буков сечко (Morimus funereus) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493); 

 0,0623 ха (неизчислимо в %) от картираните, по индуктивен модел, потенциални 

местообитания на Осмодерма (Osmoderma eremita) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493); 

 0,0875 ха (0,003%) от картираните, по индуктивен модел, потенциални 

местообитания на Бисерна мида (Unio crassus) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493); 

 0,2422 ха (0,009%) от картираните, по индуктивен модел, оптимални 

местообитания на Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) в ЗЗ „Централен Балкан - 

буфер” (BG0001493); 

 0,2422 ха (0,004%) от картираните, по индуктивен модел, оптимални 

местообитания на Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) в ЗЗ „Централен Балкан - 

буфер” (BG0001493); 

 0,2422 ха (0,05%) от картираните, по индуктивен модел, пригодни местообитания 

на Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493); 

 0,2422 ха (0,006%) от картираните, по индуктивен модел, пригодни брегови 

местообитания на Видра (Lutra lutra) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493); 

 0,0183 ха (0,006%) от картираните, по индуктивен модел, потенциално най-

благоприятни местообитания и 0,0183 ха (неизчислимо в %) от картираните, по 

индуктивен модел, потенциални ловни местообитания на Южен подковонос (Rhinolophus 

euryale) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493); 

 0,2422 ха (0,018%) от картираните, по индуктивен модел, потенциално най-

благоприятни местообитания и 0,2422 ха (0,001%) от картираните, по индуктивен модел, 

потенциални ловни местообитания на Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) в 

ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493); 

 0,2422 ха (0,0008%) от картираните, по индуктивен модел, потенциални ловни 

местообитания на Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) в ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0001493); 

 0,2162 ха (0,01%) от картираните, по индуктивен модел, потенциално най-

благоприятни местообитания и 0,2422 ха (0,0009%) от картираните, по индуктивен 

модел, потенциални ловни местообитания на Малък подковонос (Rhinolophus 

hipposideros) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493); 

 0,2422 ха (0,003%) от картираните, по индуктивен модел, потенциални ловни 

местообитания на Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) в ЗЗ „Централен Балкан 

- буфер” (BG0001493); 

 0,0779 ха (0,0002%) от картираните, по индуктивен модел, потенциални 

местообитания на Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) в ЗЗ „Централен Балкан - 

буфер” (BG0001493); 

 0,2422 ха (0,0007%) от картираните, по индуктивен модел, потенциални ловни 

местообитания на Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii) в ЗЗ „Централен Балкан - 

буфер” (BG0001493); 

 0,0183 ха (0,003%) от картираните, по индуктивен модел, потенциално най-

благоприятни местообитания и 0,2422 ха (0,0002%) от картираните, по индуктивен 
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модел, потенциални ловни местообитания на Голям нощник (Myotis myotis) в ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0001493); 

 0,2422 ха (0,0009%) от картираните, по индуктивен модел, потенциални ловни 

местообитания на Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) в ЗЗ „Централен Балкан - 

буфер” (BG0001493); 

 0,0965 ха (0,0004%) от картираните, по индуктивен модел, потенциални 

местообитания на Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0001493); 

 0,0183 ха (0,003%) от картираните, по индуктивен модел, потенциално най-

благоприятни местообитания и 0,2422 ха (0,0002%) от картираните, по индуктивен 

модел, потенциални ловни местообитания на Остроух нощник (Myotis blythii) в ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0001493); 

 0,0183 ха (0,002%) от картираните, по индуктивен модел, потенциално най-

благоприятни местообитания и 0,0182 ха (неизчислимо в %) от картираните, по 

индуктивен модел, потенциални ловни местообитания на Трицветен нощник (Myotis 

emarginatus) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493); 

 0,2422 ха (0,0008%) от потенциалните местообитания на Белия щъркел (Ciconia 

ciconia) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128); 

 0,2422 ха (0,0003%) от потенциалните местообитания на Обикновен мишелов 

(Buteo buteo) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128); 

 0,2422 ха (0,0005%) от потенциалните местообитания на Осояд (Pernis apivorus) в 

ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128); 

 0,2422 ха (0,01%) от потенциалните местообитания на Късопръст ястреб (Accipiter 

brevipes) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128); 

 0,2422 ха (0,0003%) от потенциалните местообитания на Черношипа ветрушка 

(Falco tinnunculus) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128); 

 много слабо въздействие върху потенциално местообитание на Малък орел 

(Hieraaetus pennatus) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128); 

 0,2422 ха (0,0003%) от потенциалните местообитания на Малък ястреб (Accipiter 

nisus) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128); 

 0,2422 ха (0,0009%) от потенциалните местообитания на Ливаден дърдавец (Crex 

crex) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128); 

 0,2422 ха (0,0009%) от потенциалните местообитания на Врабчова кукумявка 

(Glaucidium passerinum) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128); 

 0,2422 ха (0,0003%) от потенциалните местообитания на Среден пъстър кълвач 

(Dendrocopos medius) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128); 

 0,2422 ха (0,0005%) от потенциалните местообитания на Сирийски пъстър кълвач 

(Dendrocopos syriacus) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128); 

 0,2422 ха (0,0005%) от потенциалните местообитания на Сив кълвач (Picus canus) 

в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128); 

 0,2422 ха (0,0003%) от потенциалните местообитания на Горска чучулига  (Lullula 

arborea) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128); 

 0,2422 ха (0,0004%) от потенциалните местообитания на Червеногърба сврачка 

(Lanius collurio) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128); 

 0,2422 ха (0,001%) от потенциалните местообитания на Черночела сврачка (Lanius 

minor) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128); 

 0,2422 ха (0,0004%) от потенциалните местообитания на Градинска овесарка 

(Emberiza hortulana) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128); 
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 0,2422 ха (0,0004%) от потенциалните местообитания на Полубеловрата 

мухоловка (Ficedula semitorquata) в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128). 

Подробна характеристика е направена в предходните раздели на настощия доклад.  

 

9.7. Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитените 

зони. 

В предходните точки от доклада е направен подробен анализ на очаканото 

въздействие.  

Инвестиционното предложение за изграждане на 1 бр. еднофамилна жилищна 

сграда (с височина до 10 м) и допълващо застрояване към нея (лятна кухня /барбекю/ с 

лека постройка за отоплителни материали и инвентар) в ПИ № 20996.12.89, м. „Горния 

требеж“, с. Дивчовото, общ. Тетевен, Област Ловеч, няма да повлияе и промени целостта 

на ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0002128). Предвидените дейности няма да бъдат в противоречие с целите на опазване 

на защитените зони, определени, съгласно заповедите за обявяване.  

Инвестиционното предложение засяга 0,0002% от общата площ на ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0001493) и 0,002% от общото покритие на широк клас хабитати N09 

– „Сухи ливади, степи“ (Dry grassland, Steppes) в защитената зона. 

Инвестиционното предложение засяга 0,0003% от общата площ на ЗЗ „Централен 

Балкан - буфер” (BG0002128) и 0,003% от общото покритие на широк клас хабитати N25 

– „Пасища“ (Grassland and scrub habitats (general) в защитената зона. 

Засяга се, в незначителна степен, площта на разпространение на природно 

местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagion. 

Засягат се, в незначителна степен, картирани потенциални, потенциални ловни и 

потенциално най-благоприятни местообитания за прилепната фауна.  

Засягат се, в незначителна степен, картирани потенциални местообитания на 5 вида 

безгръбначни - Четириточкова меча пеперуда (Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria), 

Еуфидриас (Euphydryas aurinia), Алпийска розалия (Rosalia alpina), Буков сечко 

(Morimus funereus) и Осмодерма (Osmoderma eremita). По отношение на картираните 

потенциални местообитания на останалите безгръбначни, описани в настоящия доклад - 

Бръмбар рогач (Lucanus cervus) и Бисерна мида (Unio crassus) може да се направи 

заключението, че тяхното картиране в границите на ПИ № 20996.12.89 се дължи на 

използвания модел на картиране, а не на тяхното действително срещане. 

Засягат се, в незначителна степен, картирани оптимални местообитания на 2 вида 

земноводни - Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) и Жълтокоремна бумка 

(Bombina variegata), съответно - 0,2422 ха (0,009%) и 0,2422 ха (0,004%). Вероятно, 

картирането на тези местообитания в границите на ПИ № 20996.12.89 се дължи повече 

на използвания модел на картиране, отколкото на тяхното действително срещане, тъй 

като в този участък, водното течение на р. Боатинска протича с голяма скорост, като 

образува множество бързеи между големи камъни и скални блокове, без наличие на 

спокойни завирявания и застояли води по бреговете, и съществуващите условия не са 

подходящи за двата вида земноводни. 

Засяга се, в незначителна степен от 0,2422 ха (0,05%), картирано потенциално 

(пригодно) местообитание на 1 вид влечуго - Обикновена блатна костенурка (Emys 

orbicularis). Вероятно, картирането на това местообитание в границите на ПИ № 

20996.12.89 също се дължи повече на използвания модел на картиране, отколкото на 

неговото действително срещане, тъй като в този участък на реката съществуващите 

условия изобщо не са подходящи за Обикновена блатна костенурка. 

Засягат се, в незначителна степен, картирани пригодни брегови местообитания на 

Видра (Lutra lutra) - 0,2422 ха (0,006%). 
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Засягат се, в много слаба и слаба степен, потенциални хранителни местообитания, 

определени по експертна оценка, на 10 вида птици: Бял щъркел (Ciconia ciconia), 

Обикновен мишелов (Buteo buteo), Осояд (Pernis apivorus), Късопръст ястреб (Accipiter 

brevipes), Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), Малък орел (Hieraaetus pennatus), 

Малък ястреб (Accipiter nisus), Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), Среден 

пъстър кълвач (Dendrocopos medius) и Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata). 

Засягат се, в много слаба степен, потенциални общи местообитания, определени по 

експертна оценка, на 7 вида птици: Ливаден дърдавец (Crex crex), Сирийски пъстър 

кълвач (Dendrocopos syriacus), Сив кълвач (Picus canus), Горска чучулига  (Lullula 

arborea), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor) и 

Градинска овесарка (Emberiza hortulana). 

Инвестиционното предложение няма да предизвика фрагментация на ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0002128), 

природните местообитания и местообитанията на видовете, представляващи предмет на 

опазване. След изпълнение на предвидените дейности, елементите, характеризиращи 

структурата на защитените зони, ще останат непроменени. 

В резултат от реализацията на инвестиционното предложение няма да бъде 

повлияно природозащитното състояние на природните местообитания, на 

местообитанията и на популациите на видовете, представляващи предмет на опазване в 

ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и ЗЗ „Централен Балкан - буфер” 

(BG0002128), предвид определенията на § 1, т. 1 и 2 от Допълнителната разпоредба на 

Закона за биологичното разнообразие.  

Инвестиционното предложение няма да доведе до значително обезпокояване на 

видове и до промяна на видовия състав в защитените зони. 

Изпълнението на инвестиционното предложение няма да доведе до химически, 

хидроложки и геоложки промени в защитените зони.  

Крайното заключение от настоящия доклад за оценка на степента на въздействие е, 

че реализацията на инвестиционното предложение за изграждане на 1 бр. еднофамилна 

жилищна сграда (с височина до 10 м) и допълващо застрояване към нея (лятна кухня 

/барбекю/ с лека постройка за отоплителни материали и инвентар) в ПИ № 20996.12.89, 

м. „Горния требеж“, с. Дивчовото, общ. Тетевен, Област Ловеч, няма да доведе до 

увреждане на предмета на опазване в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG0001493) и ЗЗ 

„Централен Балкан - буфер” (BG0002128), и няма да доведе до настъпване на значително 

отрицателно въздействие върху елементите, характеризиращи защитените зони. 

 

9.8. Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки.  

Смекчаващите мерки са предложени в точка 6 на настощия доклад. 

 

9.9. Наличие на алтернативни решения и свързаните с тях възможности за 

промени на инвестиционното предложение. 

Нулевата алтернатива представлява отказ от реализиране на инвестиционното 

предложение. В този случай, територията ще запази съществуващите си в момента 

състояние и характеристики, подробно описани в предходните точки на доклада. 

От възложителя е предложен алтернативен вариант за местоположение на 

елементите на инвестиционното предложение, при който имотът може да бъде 

парцелиран, и вместо 1 бр. еднофамилна жилищна сграда (с височина до 10 м), могат да 

бъдат ситуирани 3 или 4 броя по-малки жилищни постройки, заемащи еквивалентна 

застроена площ. Алтернативата е разгледана и обсъдена с експертите, изготвили ДОСВ, 

и по тяхна препоръка е отпаднала като възможност за реализация на инвестиционното 
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предложение, поради липсата на концепция за конкретно пространствено разпределение 

на обектите в имота. Възложителят се е отказал изцяло от този алтернативен вариант. 

 

9.10. Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за 

реализиране на инвестиционното предложение или съображения, във връзка с 

човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху 

околната среда. 

Такива причини не са налице.  

 

9.11. Предложени компенсаторни мерки. 

Не е необходимо предлагането на компенсаторни мерки, тъй като инвестиционното 

предложение няма да предизвикат трайно значително отрицателно въздействие. 

 

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 от ЗБР, включително доказателства за 

това и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 от ЗБР - когато 

заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на защитената зона ще бъде 

значително увреден от реализирането и експлоатацията на инвестиционното 

предложение и че не е налице друго алтернативно решение. 

Не са налице обстоятелства по чл. 33 от ЗБР. 

 

11. Информация за използваните методи на изследване, включително 

времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на 

въздействието, източници на информация, трудности при събиране на 

необходимата информация. 

 

11.1. По компонент флора. 

При подготовката на настоящия доклад могат да се разграничат две фази на работа 

– камерална и теренна. 

 

Камерална фаза 

По време на камералната фаза е проучена публикуваната научна литература, 

разглеждаща флората, растителността и природните местообитания в границите на 

землището на село Дивчовото, общ. Тетевен и ЗЗ „Централен Балкан - буфер“ 

(BG0001493). При определянето на консервационните видове са направени справки с 

референтната литература: Червения списък на висшите растения в България (Petrova & 

Vladimirov 2009), списъците на балканските (Petrova & Vladimirov 2010) и българските 

ендемити (Petrova 2006), Закона за биологичното разнообразие (2007), Червената книга 

на Р България (Пеев 2012), CITES (Secretariat 2010), Директива 92/43/ EEC (1992) и 

Бернската конвенция (1979).  

Като част от камералната фаза са определени и събранните при теренните 

проучвания растения. Определянето на висшите растения (без мъховете) е по 

Делипавлов & Чешмеджиев (2003). Местообитанията от Директива 92/43 на EEC (1992) 

са определени в съответствие с Interpretation Manual of European Habitats (2007), 

Кавръкова и др. (2009) и Законът за биологичното разнообразие (2007).  

Изготвянето на настоящия доклад и обобщаването на теренните данни са крайния 

етап на тази фаза. 

 

Теренни проучвания 

Теренните проучвания са проведени през месеци май и юни 2022 г. Територията на 

поземлен имот с № 20996.12.89, м. „Горния требеж“, с. Дивчовото, общ. Тетевен, която 
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попада в обхвата на въздействие, e обходена, така че да се обхване в пълна степен 

растителното и флористичното разнообразие. С помощта на GPS (Garmin eTrex) са 

снемани и географски координати.  

 

11.2. По компонент фауна 

За изготвяне на настоящия доклад са извършени теренни наблюдения през месеци 

май и юни 2022 г., през светлата и тъмната част на денонощието. Използвани са два 

метода - трансектен метод (паралелни трансекти) и наблюдение от една точка.  

Следвайки принципа на предпазливостта, най-добрите международни практики и 

с цел максимално запазване на естественото състояние на защитените зони, 

смекчаващите мерки са предложени за въздействия с по-малка степен на значимост. 

За прогноза и оценка на въздействията върху защитените зони е използвана и 

анализирана следната информация: 

- Уеб ГИС на МРРБ, вкл ортофото изображения 2011-2016 г., очертания на физически 

блокове и др.; 

- Кадастрално – административна информационна система (КАИС) на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър; 

- Сателитни изображения от Google Earth; 

- ГИС модел от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза 1“ и публикуваните за защитената зона доклади 

на  http://natura2000.moew.government.bg/; 

- Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г.; 

- Литературни източници. 

По отношение на оценката на кумулативните ефекти от ППП/ИП след  01.01.2007 

г. в разглежданите защитени зони е прилагана комбинация от количествен анализ и 

експертна оценка, тъй като не всички ППП/ИП могат да бъдат геореферирани и 

съответните кумулативни въздействия не могат да бъдат определени с абсолютна 

точност.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Заявление за достъп до обществена информация до Югозападно държавно 

предприятие ДП (ЮЗДП). 

2. Писмо с изх. № РДГ08-9578/13.09.2022 г. на РДГ – Ловеч, ведно с Решение № 

9/13.09.2022 г. за предоставяне на информация. 

3. Заявление за достъп до обществена информация до МОСВ. 

4. Писмо изх. № ЗДОИГ-63/14.09.2022 г. на МОСВ, ведно с Решение № ЗД-

154/14.09.2022 г. за достъп до информация. 

5. Писмо № ЗДОИГ-63/14.09.2022 г. на МОСВ за препращане по компетентност на 

заявление за достъп до обществена информация. 

6. Писмо изх. № ОИК-6-47(2)/27.09.2022 г. на РИОСВ – Плевен и Решение № 

47/26.07.2022 г. за достъп до информация. 

7. Писмо изх. № М-584-1/28.09.2022 г. на РИОСВ – Пловдив и Решение № 42/2022 г. за 

достъп до информация. 

8. Писмо изх. № РД-16-5850(1)/28.09.2022 г. на РИОСВ – Стара Загора и Решение № РД-

16-30/28.09.2022 г. за достъп до информация. 

9. Писмо изх. № ЗДОИГ-33(1)/28.09.2022 г. на РИОСВ – Велико Търново и Решение № 

22/28.09.2022 г. за достъп до информация. 

10. Писмо изх. № 3598/28.09.2022 г. на ИАОС и Решение № 102/28.09.2022 г. за достъп 

до информация. 
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