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ВЪВЕДЕНИЕ 

Докладът за оценка степента на въздействие на Инвестиционно предложение 

“Изграждане на две къщи за лично ползване в ПИ № 43325.10.847, землище на с. 

Лесидрен, община Угърчин” върху предмета и целите на опазване на защитена зона 

„Васильовска планина“ с код BG 0002109 за опазване на дивите птици е изготвен на 

основание Решение № ПН - 53 - ОС/2018 г., (Приложение) на РИОСВ – Плевен, издадено 

по реда определен в чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 20, ал. 1 и 

ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 

2018г.). 

 

Територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитени територии (ЗЗТ), но 

попада в защитена зона по смисъла на ЗБР – Защитена зона BG 0002109 „Васильовска 

планина“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-529/26.05.2010г. на 

МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010г.). 

 

Настоящият доклад е разработен в обхвата на изискванията на чл. 23, ал. 2 на Наредба за 

условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 

зони при отчитане на критериите по чл. 22 на Наредбата за ОС. 

 

Освен процедурните изисквания при оценката на вероятността от отрицателни 

въздействия и тяхната значимост са взети предвид и следните принципи: 

 Принципът на предпазливост, залегнал като основа за опазване на околната среда в 

Договора за създаване на ЕС, в конкретния случай възприет като приемане на 

възможно най-лошият сценарий за всяко вероятно въздействие, в рамките на 

научните предпоставки за съществуване на такова въздействие. 

 Използване на най-добрата налична информация за провеждане на оценката. 

 Връзката между чл. 6(3) на Директива 92/43/ЕИО, изискващ оценка на 

последствията за целостта и целите на всяка една зона и мрежата като цяло, от една 

страна, и чл.2(2) на Директивата, посочващ че мерките предприети по тази 

директива следва да водят до опазване или възстановяване на благоприятния 

природозащитен статус на видовете и местообитанията. 

 Освен общите параметри за благоприятен статус на всеки вид и местообитание, са 

оценени и въздействията на структури, функции и роля, важни за съответните 

видове и местообитания. 

 

Докладът за оценка степента на въздействие е възложен на експерти с компетентност в 

областта на опазване на местообитанията и видовете включени в Приложения № 1 и 2 на 

ЗБР и отговарят на изискванията на чл. 9, ал. 1 на Наредба за ОС. 

 

Данни за възложителя: 
Възложител: “СН-ГРУП“ ООД, ЕИК: 204471336 

Седалище, адрес на управление: с. Йоаким Груево, ул. 20 №1, Община Стамболийски 

 

 

1. Анотация на инвестиционното предложение 
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на две жилищни сгради – 

къщи за лично ползване в поземлен имот с идентификатор 43325.10.847 по кадастрална 

карта и кадастралните регистри (КККР) на село Лесидрен, община Угърчин. Имота е 
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земеделска територия с начин на трайно ползване – ливада. Предвидено е да се извърши 

свързано застрояване със съседен имот с идентификатор 43325.10.47, с начин на трайно 

ползване – урбанизирана територия „Ниско жилищно строителство с височина до 10 м“.  

 

За реализиране на инвестиционното предложение е необходимо провеждане на процедура 

по промяна предназначението на поземлен имот № 43325.10.847 в землището на село 

Лесидрен и изменение линиите на застрояване по границата със съседен ПИ № 

43325.10.47, като се предвиди свързано застрояване в двата имота. За целта се изготвя 

Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен 

имот № 43325.10.847 и Изменение на план за застрояване (ИПЗ) за ПИ № 43325.10.47, в 

землището на с. Лесидрен, Община Угърчин. 

 

С проекта за ПУП-ПРЗ и ИПЗ в обхвата на поземлени имоти №№ 43325.10.847 и 

43325.10.47 се предвижда урегулиране на поземлен имот № 43325.10.847 и обособяване на 

нов УПИ с отреждане „За жилищно строитество“. За новообразувания УПИ II–10.847 е 

предвиден режим на застрояване при спазване изискванията на Наредба № 7 за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и се 

установяват следните градоустройствени показатели: 

 Устройствена зона – Жм; 

 Височина за застрояване -  3 ет., ( 10м) кота корниз; 

 Плътност на застрояване -  60% 

 Кинт  1.2 

 Минимална озеленена площ  40% 

 

За новообразувания УПИ е указан и начина на застрояване чрез ограничителни и 

задължителни линии, като е предвидена възможност за свързано застрояване със съседен 

имот № 43325.10.47.  

 

В Приложение са представени: 

- Задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ и Мотивирано Скица – Предложение за допускане 

изработването на ПУП – ПРЗ за ПИ № 43325.10.847 и изменение на план за 

застрояване (ИПЗ) за ПИ № 43325.10.47, землище с. Лесидрен, община Угърчин.  

- Декларации за съгласие от собствениците по чл. 21, ал. 5 от ЗУТ.  

- Решение № 432/30.01.2018г. на ОС – Угърчин; 

 

Съгласно Скица № 15-527802/25.10.2017г. (Приложение), издадена от СГКК - град Ловеч, 

разглеждания имот с идентификатор 43325.10.847 е с обща площ от 5226 m
2
, трайно 

предназначение на територията – Земеделска, категория на земята при неполивни условия 

– 5 (пета) и начин на трайно ползване - ливада. Имота е със стар идентификатор 

43325.10.845. Образуван от имоти 43325.10.45, 43325.10.726, 43325.10.727.  

 

Имота е собственост на възложителя “СН-ПРУП“ ООД.  

 

 

 

Разглежданият поземлен имот № 43325.10.847 (стар идентификатор 43325.10.845) е 

разположен в местност “Камъка правец” в землището на село Лесидрен, Община Угърчин. 

Теренът се намира извън регулация, на около 2 km североизточно от границата на с. 

Лесидрен. На юг имота граничи със съществуващ път, по който се осъществява достъпа до 

него. В съседство има изградени жилищни сгради, както и техническа инфраструктура. 

Водоснабдяването и електрозахранването на имота ще се осигури от изградените вече 

отклонения в съседен ПИ № 43325.10.47. В района на местност “Камъка правец”, землище 
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с. Лесидрен няма изградена канализация. За отвеждане на битово-фекалните отпадъчни 

води от имота ще се проектира и изгради площадкова канализация, която ще заусти във 

водоплътна изгребна яма в границите на имота. Очакваното прогнозно количество на 

отпадъчните води е 3 куб. м. за месец. Транспортния достъп ще се осъществява по 

съществуващ път. Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуващата 

пътна инфраструктура.  

 

Местонахождението на разглежданата територия спрямо околните селища и обекти е 

представено на Фиг. 1-01 и Фиг. 1-02. 

 

 
Фиг. 1-01. Сателитна снимка с означено местоположение на ПИ 43325.10.847, землище 

с. Лесидрен, община Угърчин 
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Фиг. 1-02. Сателитна снимка с означено местоположение на разглежданата терирория 
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2. Описание на характеристиките на други планове, програми и 

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

разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно 

предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху Защитена зона 

„Васильовска планина“ с код BG 0002109 

 

Защитена зона „Васильовска планина“ с код BG0002109 е обявена по Директивата за 

опазване на дивите птици и заема площ от 454 727.881 декара в границите на общините 

Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица и Луковит, област Ловеч. В административно 

отношение 73% (или 334 011 декара) от територията на защитената зона попадат в 

границите на общините Тетевен и Троян, а около 25% (или 115 480 декара) в община 

Угърчин. Съгласно документацията за одобряване на защитената зона, в границите и са 

включени съществуващи населени места и други урбанизирани територии (в т.ч. пътища, 

общински депа за отпадъци, кариери за добив на подземни богатства и др.) които заемат 

2% от площта на зоната. 

 

Съгласно параграф 3, т. 10 от Наредбата за ОС, “кумулативни въздействия” са 

въздействия върху околната среда, които са резултат от увеличаване ефекта на 

оценяваното ИП, когато към него се прибави ефектът от други минали, настоящи и/или 

очаквани бъдещи планове, програми, проекти/инвестиционни предложения, независимо 

от кого са осъществявани. Кумулативните въздействия могат да са резултат от отделни 

планове, програми, проекти/инвестиционни предложения с незначителен ефект, 

разглеждани сами по себе си, но със значителен ефект, разглеждани в съвкупност и 

реализирани, нееднократно в рамките на определен период от време. 

 

Следователно вероятния кумулативен ефект (въздействие) се дефинира с резултата от 

състоянието, в което редица повтарящи се действия, оказват по-силно въздействие от 

сумата на техните индивидуални ефекти. 

 

За оценка на кумулативните ефекти при реализацията на инвестиционното предложение е 

ползвана информация от публичния регистър на РИОСВ Плевен (http://riew-

pleven.eu/natura.html) за всички планове, програми и проекти/инвестиционни 

предложения, одобрени или в процес на одобряване, попадащи на територията на 

защитена зона „Васильовска планина“ с код BG0002109. Данните от регистъра са 

актуални към 15.03.2018 г. 

 

Информацията е систематизирана и представена в обобщен вид (Таблица 2-01.), 

предоставящ възможност за по-прецизно отчитане на всички съгласувани и/или в 

процедура по одобряване ИП/ПП, чиято реализация би могла да окаже кумулативно 

въздействие заедно с предвижданията на оценяваното инвестиционно предложение. 

Пълен списък на одобрените или в процес на одобряване по реда на ЗБР/ЗООС 

инвестиционни предложения, планове и програми на територията на защитена зона 

„Васильовска планина“ е представен в Приложение. 
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Таблица 2-01. Разпределение на ИП/ПП по категории на произхождащите от тях 

дейности и обекти в обхвата на ЗЗ „Васильовска планина“ 

ЗЗ „Васильовска планина“ BG0002109 

Брой ИП/ПП по общини 

Тетев

ен 
Троян Угърчин 

Яблан

ица 

Луко

-вит 

общо 

ИП/ПП 

Горскостопанска програма 97 147 22 1 
 

267 

План извлечение за промяна вида на сечта 43 41 54 1 
 

139 

Лесоустройствена програма 3 23 
   

26 

Земеделие и животновъдство 7 1 4 
  

12 

Жилищно и вилно строителство 7 14 9 1 
 

31 

Производствени и складови дейности 5 1 5 1 
 

12 

Общински планове и програми, в т.ч. ОПООС, 

ПУО, ОПР, ОУП 
3 4 1 1 5 14 

ИП/ПП в урбанизирани територии - обновяване 

на съществуващи сгради, гробищни паркове, 

улично осветление, обекти на 

телекомуникационната мрежа и др. 

3 2 1 
  

6 

Техническа и транспортна инфраструктура в т.ч. 

реконструкция на съществуващи или 

изграждане на нови съоръжения. 

7 1 4 
  

12 

Добив на подземни богатства 1 
 

3 
  

4 

Изграждане на фотоволтаични системи и 

ветрогенератори 
1 1 

   
2 

Водоползване и водни съоръжения – сондажи, 

системи за напояване и др. 
1 

    
1 

Аква култури и спортен риболов 
  

1 
  

1 

ИП/ПП на територията на 

ЗЗ „Васильовска планина“ BG0002109 
178 235 104 5 5 527 

 

Съгласно представените данни, в границите на защитената зона са одобрени или са в 

процес на одобряване общо 527 инвестиционни предложения, планове и програми. 

Анализа показва, че по-голяма част (88 %) от всички заявени инвестиционни проекти са 

свързани с изготвянето на горскостопански, лесоустройствени програми, общински 

планове и стратегии за развитие, както и други дейности, чиято реализация не предвижда 

промяна във вида на използваната територия и не предполагат пряко увреждане и 

отнемане на естествени площи от защитената зона. 

 

Друга част от обектите, например ИП/ПП за изграждане и рехабилитация на ВиК мрежите 

в населени места, както и реконструиране на общинска пътна мрежа, са предвидени да 

бъдат реализирани в рамките на урбанизирани или застроени вече площи или пък засягат 

неголям процент от общата площ на имотите, в които е предвидено да се реализират 

(напр. ЛПСОВ, мобилни базови станции за GSM сигнал, антени и др.). Някои 

инфраструктурни обекти са ограничени по мащаби и с временно и възстановимо за зоната 

въздействие като подземно прокарване на кабели и водопроводи, което обикновено се 

извършва по полски пътища или в сервитутите на други създадени инфраструктурни 

елементи, което също не води до проява на отрицателен кумулативен ефект. 

 

На територията на защитена зона „Васильовска планина“ за периода от 2007 г. до март 

2018 г. са заявени общо 47 ИП/ПП, чиято реализация е свързана с промяна 

предназначението на земята, с цел урбанизиране в т.ч. изграждане на производствени и 

складови обекти, жилищно и вилно строителство, както и кариери за добив на подземни 
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богатства. Общата площ на одобрените ИП/ПП, за които е променена или предстои да се 

промени предназначението на земята е 270 декара, което е 0.059 % от площта на 

защитената зона. 

 

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда промяна предназначението на 

земеделска земя с обща площ от 5.226 декара или 0.001% от площта на зоната. 

 

В заключение може да се обобщи, че за защитена зона „Васильовска планина“ земите с 

променено предназначение за периода 2007 г. – 2018 г. са значително под 1% (0.006%), 

при което кумулативният ефект може да бъде определен, като незначителен за 

промяната на природозащитното състояние на видове и свързаните с тях местообитания, 

включени в защитената зона. 

 

3. Описание на елементите на инвестиционното предложение, който самостоятелно 

или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни 

предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона 

или нейните елементи. 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на две жилищни сгради в ПИ 

№  43325.10.847, землище с. Лесидрен, община Угърчин. Имота е земеделска територия с 

начин на трайно ползване – ливада. За реализирането му е издадено Решение 

№ 432/30.01.2018г. на общински съвет – Угърчин, с което се разрешава изработването 

ПУП – ПРЗ за поземлен имот №43325.10.847 и Изменение на план за застрояване (ИПЗ) за 

ПИ № 43325.10.47, в землището на с. Лесидрен, Община Угърчин, с обхват: 

- Обособяване на УПИ II- 10.847; 

- Отреждане на новия УПИ II- 10.847 „За жилищно строитество“ и изменение 

линиите на застрояване по границата между ПИ №43325.10.847 и ПИ № 

43325.10.47, като се предвиди свързано застрояване в двата имота. 

 

Предвидено е нискоетажно застрояване – максимална височина – 10 м. Общата 

максимална застроена площ няма да надвишава допустимите 60 % от площта на имота. На 

юг имота граничи със съществуващ път, по който се осъществява достъпа до него. 

Водоснабдяването и електрозахранването на имота ще се осигурят от изградените вече 

отклонения в съседен ПИ № 43325.10.47. Не се предвижда изграждане на нова пътна и 

техническа инфраструктура. 

 

Основните процеси, свързани с реализирането на дейността, обхващат три основни етапа: 

 Проектиране - Проектирането на обекта ще бъде съобразено с конкретните 

теренни условия. Предстои одобряване и приемане на ПУП-ПРЗ за промяна 

предназначението на земеделска земята за неземеделски нужди. Въздействието ще 

е еднократно и незначително по степен – ще засегне 0.001% от територията на 

защитената зона. 

 Строителство - Строителните дейности, свързани с реализацията на 

инвестиционното предложение, ще бъдат: сградно строителство със сградни ВиК и 

ел. инсталации, площадкови ВиК и ел. мрежи. На този етап потенциалните 

въздействия са свързани с: 

- Унищожаване или влошаване качеството на природни местообитания.  

Това въздействие е възможно да се появи по време на строителството, в няколко аспекта – 

замърсяване с отпадъци, утъпкване на местообитанията и др. То може напълно да се 

избегне при стриктно спазване на законовите изисквания, приетите мерки за 

предотвратяване на отрицателните последици и отговорно отношение на строителите и 

ползвателите на обекта. В рамките на строителните дейности се очаква то да бъде 

локално, временно и обратимо. 
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- Фрагментиране на местообитания 

Не се очаква да настъпи фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на 

опазване в зоната поради липсата на такова в имота предвиден за реализация на 

инвестиционното предложение. При животинските видове това въздействие може да 

възникне при ограждане на имота. При птиците фрагментацията на местообитанията не е 

в такава степен силно изразена. Освен това се предвижда нискоетажно застрояване, 

поради което влиянието върху орнитофауната в района ще е незначително. Негативното 

влияние на това въздействие може да се избегне като не се извършва ограждане на имота с 

масивни огради. 

 

- Безпокойство и прогонване на индивиди. 

Това въздействие по време на строителството може да възникне вследствие шумово 

натоварване при работата на строителната техника и при транспорта. Въздействието е 

временно и обратимо и може да доведе до временни миграции на някои видове. 

Негативното въздействие от него може да се смекчи при извършване на строителството 

извън активния размножителен период. 

 

 Експлоатация – Експлоатацията на обекта е свързана с въздействия, произтичащи 

главно от увеличаване на човешкото присъствие в зоната и свързаните с това 

негативни последствия върху видовете птици и техните местообитания. 

 

Територията, предмет на инвестиционното предложение попада в защитена зона 

BG0002109 „Васильовска планина” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед 

№ РД-529/26.05.2010 г. от Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 48/2010г.). 

 

Следва да се отбележи, че сегашното състояние и вида на планираната територия, не 

представлява естествени местообитания на видове птици, включени в предмета и целите 

на опазване на защитената зона (хранителни, гнездови, за почивка). Съществуващата 

растителност е представена от ксеротермни тревни съобщества и ефемери. 

 

Предвижданията на инвестиционното предложение няма потенциал да доведе до 

значително безпокойство и прогонване на видове птици, предмет на опазване в зоната, 

предвид това, че територията не представлява подходящо местообитание и в близост до 

нея, не е установено присъствие на редки и застрашени видове птици.  

 

Възможните въздействия, произтичащи от инвестиционното предложение са оценени 

спрямо: 

 Обхват по отношение местоположението на имота спрямо защитената зона; 

 Фаза от изпълнение на ИП, на която е вероятно да възникнат; 

 По отношение ефекта върху видовете птици и техните местообитания, предмет на 

опазване в зоната; 

 Характер на въздействията - дълготрайно или имат временен ефект; 

 По отношение времетраенето на въздействията - дали въздействията са постоянни, 

краткосрочни, периодични, инцидентни (не се предполага задължително да 

възникнат); 

 С кои други въздействия на ИП имат комбинирано влияние върху даден параметър 

за благоприятния природозащитен статус на видовете и местообитанията. 
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4. Описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на опазването 

им и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на инвестиционното 

предложение 

4.2. Характеристика на защитена зона „Васильовска планина“ с код BG 00002109 

Защитената зона „Васильовска планина” е определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и чл. 4 от ЗБР за 

опазване на дивите птици. Обявена със Заповед № РД-529/26.05.2010 г. от Министъра на 

околната среда и водите (ДВ бр. 48/2010г.). Със Заповедта са определени предмета и 

целите на опазване на зоната, актуалните й граници като и режима на дейностите в нея. 

 

Площ на защитената зона – 454 727.881 декара 

 

Защитена зона „Васильовска планина“ се намира в Северна България между градовете 

Ябланица, Тетевен и Троян и почти съвпада с орографските граници на едноименната 

планина. На север територията включва и язовир Сопот. Около половината от планината е 

покрита с гори - предимно от мизийски бук (Fagus moesiaca). Има също и иглолистни 

култури. Откритите пространства заемат около 30% от територията, като най - голям е 

делът на ливадите и обработваемите земи. В границите на защитената зона е включена и 

част от Лисец планина, в която има стари букови гори и пасища – трофични 

местообитания на редица видове птици. 

 

4.2.1. Предмет и цели на опазване съгласно чл. 8, ал 1,т. 1 на ЗБР 

Съгласно Заповед № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ защитената зона се обявява с цел: 

 Опазване и поддържане на местообитанията на видовите птици по чл.6, ал.1, т.3 и 

4 от ЗБР за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

 Възстановяване на местообитанията на видовите птици по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от 

ЗБР, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.  

 

Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР : Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Нощна чапла 

(Nycticorax nycticorax), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Черен щъркел (Ciconia nigra), 

Бял щъркел (Ciconia ciconia), Орел рибар (Pandion haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), 

Мoрски орел (Haliaeetus albicilla), Орел змияр (Circaetus gallicus), Скален орел (Aquila 

chrysaetos), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Планински кеклик (Alectoris graeca), 

Лещарка (Bonasa bonasia), Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой 

(Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Сив кълвач (Picus canus), 

Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Белогръб 

кълвач (Dendrocopos leucotos), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска 

чучулига (Lullula arborea), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка 

(Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Полубеловрата мухоловка 

(Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana). 

 

Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие : 

Сива чапла (Ardea cinerea), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), 

Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), 

Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Пчелояд 

(Merops apiaster). 

 

При инвентаризационните проучвания по Натура 2000, през 2012 г. са регистрирани 71 

вида птици, от които 10 обект на опазване в защитената зона (Таблица 4-01). Една голяма 

част от неустановените видове в Защитената зона, е най-вече поради непосетени 

характерни техни местообитания (горски масиви и скални венци) и поради късно 

проведените проучвания (края на юни-юли). Резултатите показват, че зоната запазва 

значенето си за повечето от видовете, за които е обявена. 
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Таблица 4-01. Установени видове обект на опазване в защитена зона „Васильовска 

планина“ през 2012 г. и данни за видовете предмет на опазване към 2007 г. (по Натура 

2000) 

Вид 

Численост на гнездовата 

популация (дв.) 

Оценка 2007 Оценка 2012 

Черен щъркел Ciconia nigra  3-5 2 

Бял щъркел Ciconia ciconia  5 5 

Осояд Pernis apivorus  5-10 - 

Орел змияр Circaetus gallicus  2-4 - 

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 1 - 

Скален орел Aquila chrysaetos 1-2 - 

Ливаден дърдавец e Crex crex  120-236 22 

Бухал Bubo bubo  5-8 - 

Козодой Caprimulgus europaeus  60-180 - 

Земеродно рибарче Alcedo atthis  10-12 - 

Сив кълвач Picus canus  25-30 5 

Черен кълвач Dryocopus martius  20-30 - 

Сирийски пъстър Dendrocopos syriacus  85-200 3 

Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius  65-150 - 

Горска чучулига Lullula arborea  120-150 13 

Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria  70-80 7 

Полубеловрата мухоловка Ficedula semitorquata  25-60 - 

Червеногърба сврачка Lanius collurio  250-450 79 

Черночела сврачка Lanius minor  5-15 - 

Градинска овесарка Emberiza hortulana  30-80 27 

 

Подробна информация за състоянието на местообитанията и популациите на видове, 

предмет на опазване в защитената зона е представена в стандартния формуляр. Същата е 

използвана като референтна. В настоящата оценка са взети предвид и резултатите от 

проведените през 2011 – 2012г. проучвания на мигриращи, гнездящи и зимуващи 

водолюбиви птици в България, проведени в рамките на проект „Картиране и определяне 

на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”, 

обособена позиция 7 „Определяне и минимизиране на рисковете за дивите птици”. 
 

4.2.2 Режим на дейностите в ЗЗ „Васильовска планина“ 

Съгласно заповедта за обявяване в границите на защитената зона се забранява: 

1. разораването на пасищата и ливадите и превръщането им в обработваеми земи и 

трайни насаждения; 

2. косенето на ливадите преди 1 юли, както и косене от периферията към центъра; 

3. разкриването на нови баластриери в речните корита и речните тераси с изключение 

на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ 

има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за 

опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие; 

4. изграждането на водноелектрически централи с изключение на тези, за които към 

датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната 

процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на 

околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие; 

5. изграждането на фотоволтаични системи и вятърни генератори за производство на 

електроенергия с изключение на тези, за които към датата на обнародване на 
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заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура или са съгласувани по 

реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона 

за биологичното разнообразие, както и с изключение на тези за самостоятелно 

захранване на обекти. 

 

Реализирането на инвестиционното предложение не е в противоречие с режима на 

опазването на защитената зона, посочен в заповедта за обявяването и. По подробно 

въздействията от реализирането на ИП са разгледани в т. 5. 

 

 


