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5. Описание и анализ на степента на въздействие на инвестиционното предложение 

върху предмета и целите на опазване на Защитена зона „Васильовска планина“ 

5. А.) Описание и анализ на въздействието от реализирането на инвестиционното 

предложение върху типовете природни местообитания и видовете – предмет на 

опазване в защитената зона. 

 

 Обща характеристика на хабитатните условия в проектната територия спрямо 

предмета на опазване на защитената зона. 

Територията, на която е предвидено да се реализира инвестиционното предложение 

представлява земеделска земя, с обща площ от от 5226 m
2

,
 

категория на земята при 

неполивни условия – 5 (пета) и начин на трайно ползване – ливада. В съседство има 

изградени жилищни сгради, както и техническа инфраструктура. На юг имота граничи със 

съществуващ път. 

 

За оценка състоянието на растителната покривка в обхвата на инвестиционното предложение 

и определяне размерът на щетите от реализацията му, са извършени теренни наблюдения 

през април 2018г.  

 

При направения от нас теренен оглед беше установено, че в границите на ПИ № 43325.10.847 

в землище с. Лесидрен, както и в прилежащите терени видовото разнообразие е сравнително 

бедно. Липсва дървесна и храстова растителност. Тревните фитоценози на цялата площ от 

оценяваната територия, са еднотипни и са сравнително бедни както по състав, така и като 

обилие на видовете. Срещат се предимно: рехава метличина (Centaurea diffusa Lam., 

Asteraceae), слънчева метличина (Centaurea solstitialis L., Asteraceae), едногодишно 

безсмъртниче (Xeranthemum annuum L. (обикновено безсмъртниче) Asteraceae), цилиндрично 

безсмъртниче (Xeranthemum cylindraceum Sibth.&Sm., Asteracea) и синя жлъчка (Cichorium 

intybusL., Asteraceae). Наблюдавани са единични екземпляри, изключително рядко от 

видовете - белизма (Dichanthium ischaemum), Poaceae), луковична ливадина (Poa bulbosa L., 

Poaceae), черна садина (Chrysopogon gryllus (L.) Trin., Poaceae). В сервитутната зона на пътя, 

съществуващата растителност е представена от рудерални видове като пирей (Agropyrum 

repens), троскот (Cinodon dactylon), синя жлъчка (Centaurea cyanа), бял равнец (Achilea 

mellifolium).  

 

Растителността в околните терени (в които, към момента не е извършено строителство) и 

като цяло за района е представена от тревни формации от ливадно-пасищен вид, в които са се 

настанили характерните за ливадите и пасищата флорни елементи, но са установени и голям 

брой рудерални видове. 

 

В района на инвестиционното предложение, установените видове растения нямат стопанско 

значение (като лечебни, фуражни и др.). Не са регистрирани видове растения, включени в 

Закона за биологичното разнообразие (2002). При инвентаризацията на територията, обект на 

инвестиционното предложение, не са установени местообитания на защитени видове 

растения по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. 

 

5.а) 1. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение 

върху типовете природни местообитания предмет на опазване в защитената зона. 
Защитена зона BG0002109 “Васильовска планина“ не опазва типове местообитания от 

Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС. 
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5.а.) 2.Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение 

върху видове предмет на опазване в защитената зона. 

Предмет на опазване в Защитена зона BG0002109 “Васильовска планина“ са 28 вида птици, 

включени в Приложение I на Директива 2009/147/ЕЕС и 9 вида редовно срещащи се и 

мигриращи птици, които не са включени в Приложение I на Директива 2009/147/ЕЕС. 

Представени са очакваните въздействия върху всеки отделен вид: 

 

 Очаквани въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху 

птици, включени в Приложение I на Директива 2009/147/ЕЕС 

Черногуш гмуркач (Gavia arctica) - Мигриращ и зимуващ вид за България. Обитава 

основно морски крайбрежия, рядко по-големи вътрешни водоеми. Най-чест е от ноември до 

февруари. Храни се с риба, ракообразни и водни насекоми. В стандартния формуляр на 

защитената зона е включен като зимуващ вид с численост от 2-5 индивида. Наблюдаван е 

през зимата в язовир Сопот. Вида е тясно свързан с водни обекти и рядко напуска 

местообитанията си, тъй като се храни, почива и размножава във водата или в 

непосредствена близост до нея. 

 

Очаквани въздействия: 

С реализиране на инвестиционното предложение не се засягат потенциални местообитания 

на вида. Най-близкия водоем (язовир Сопот) в които се среща Gavia arctica е отдалечен на 

500 м (по въздушна линия) от територията, на която ще се реализира инвестиционното 

предложение. Не се очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или 

фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или 

влошаване на съседни местообитания. Очакванията са за запазване на числеността на вида и 

местообитанията му в защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде незначителна (0). 

 

Нощна чапла (Nycticorax nycticorax) – Вид, свързан с влажни зони и водоеми богати на 

крайбрежна растителност. В защитена зона „Васильовска планина“ се среща основно по 

време на миграция. Малоброен вид – от 3-7 индивида. Наблюдаван е около язовир Сопот. Не 

е установен в района на инвестиционното предложение. 
 

Очаквани въздействия: 

С реализиране на инвестиционното предложение не се засягат потенциални местообитания 

на вида. Територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение не предоставя 

подходящи условия за вида. Не се очакват преки или косвени въздействия като унищожаване 

или фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или 

влошаване на съседни местообитания. Очакванията са за запазване на числеността на вида и 

местообитанията му в защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде незначителна (0). 

 

Малка бяла чапла (Egretta garzetta) – Гнездящо - прелетен и отчасти зимуващ за страната 

вид. Гнезди в разнообразни водоеми с повече блатна растителност. В защитена зона 

„Васильовска планина“ се среща основно по време на миграция. Малоброен вид – от 5-15 

индивида. Наблюдаван е в района на р. Вит и около язовир Сопот. 

 

Очаквани въздействия: 

Разглежданата територия, както и прилежащите й терени, не са подходящи хранителни или 

гнездови местообитания за вида. Не се очакват преки или косвени въздействия като 

унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на 

птици или влошаване на съседни местообитания. Очакванията са за запазване на числеността 

на вида и местообитанията му в защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде 

незначителна (0). 
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Черен щъркел (Ciconia nigra) – Гнездящ прелетен вид. В защитената зона гнезди по скални 

масиви, земни откоси или на стари дървета в горите, като са установени общо 4 двойки. В 

случаите на гнездене на дървета, предпочита окрайнини на гори с големи дървета с широка 

корона. Вида се храни главно по бреговете на различни водоеми, най-вече реките, но и във 

влажни ливади и др. За хранене лети и на 5-7 km от гнездото си ежедневно. 

 

Очаквани въздействия: 

Разглежданата територия, както и прилежащите й терени, не са подходящи хранителни или 

гнездови местообитания за вида и с реализацията му негативно влияние върху известно или 

потенциално местообитание на вида в зоната не се очаква. Очакванията са за запазване на 

числеността на вида и местообитанията му в защитената зона, като общата оценка за вида ще 

бъде незначителна (0). 

 

Бял щъркел (Ciconia ciconia) - Видът е разпространен плътно на територията на цялата 

страна, без планинските участъци с голямо вертикално разчленение на релефа, както и гъсти 

горски масиви. Синантропен вид, които гнезди предимно в населени места, както и в райони 

с обработваеми площи, в близост до които има заливни площи или различни по размери 

естествени или изкуствени водоеми. Храни се в обработваеми площи и влажни зони на 

разстояние до 5 km от гнездото. В защитената зона вида гнезди с численост 5 двойки. При 

картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза І” в пробните площадки в защитената зона са 

установени също 5 гнездящи двойки. Не е установен като гнездящ в района на 

инвестиционното предложение. 

 

Очаквани въздействия: 

Разглежданата територия не е подходящо местообитание за вида. Гнездящите двойки в 

близките населени места не ползват територията, която е суха, бедна на земноводни и 

влечуги, с които се храни. Характерни за вида местообитания са установени около поречието 

на р. Вит и в близост до язовир Сопот, където преобладават влажни ливади. Белият щъркел е 

синантропен вид и не проявява реакции на безпокойство спрямо човешкото присъствие. Не 

се очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 

местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни 

местообитания. Очакванията са за запазване на числеността на вида и местообитанията му в 

защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде незначителна (0). 

 

Орел рибар (Pandion haliaetus) – Гнездещо - прелетен и преминаващ за България вид. 

„Критично застрашен вид“ включен в Червената книга на България. Обитава разнообразни 

естествени и изкуствени влажни зони със стоящи или течащи води. Основно изискване към 

местообитанието е наличие на значителни хранителни ресурси (предимно риба) в съчетание 

с подходящи места за гнездене (стари дървета в заливни гори, стълбове на далекопроводи и 

др.). В защитената зона е наблюдаван един екземпляр по време на миграция. 

 

Очаквани въздействия: 

Територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение не е сред гнездовите и 

ловните му територии. Поради ниската честота на срещаемост в защитената зона, не се 

очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 

местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни 

местообитания. Общата оценка за вида ще бъде незначителна (0). 

 

Осояд (Pernis apivorus) - гнездещо-прелетен и преминаващ вид за територията на страната. 

Обитава гористи, планински райони през размножителния период и открити пространства по 

време на сезонните миграции. Предпочита високостъблени широколистни гори, но гнезди и 

в смесени и иглолистни гори до 1600–1700 м. н. в. В защитената зона вида е представен с 

численост от 5-10 двойки. При наблюденията по проект „Картиране и определяне на 
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природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” видът не е 

регистриран в защитената зона.  

 

Очаквани въздействия: 

С реализиране на инвестиционното предложение не се засягат потенциални местообитания 

на вида. Територията на инвестиционното предложение не е част от гнездовите му 

местообитания и ловните му полета. Не се очакват преки или косвени въздействия като 

унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на 

птици или влошаване на съседни местообитания. Очакванията са за запазване на числеността 

на вида и местообитанията му в защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде 

незначителна (0). 

 

Мoрски орел (Haliaeetus albicilla) – Постоянен, гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ 

вид за територията на страната. Включен в Червената книга на България, категория 

„Уязвим“. Гнезди по Дунавското и Черноморско крайбрежие. Строи масивни гнезда по 

високи дървета в близост до водоеми. Среща се по крайбрежията на водоеми богати на риба 

и водоплаващи птици. В защитената зона е установен като зимуващ и преминаващ. 

Числеността му е много ниска (1 индивид), а наблюденията нередовни и инцидентни. 

 

Очаквани въздействия: 

С реализиране на инвестиционното предложение не се засягат потенциални или известни 

местообитания на вида. Територията, на която ще се реализира инвестиционното 

предложение не е сред гнездовите и ловните му територии. Не се очакват преки или косвени 

въздействия като унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на 

индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. Очакванията са за 

запазване на числеността на вида и местообитанията му в защитената зона, като общата 

оценка за вида ще бъде незначителна (0). 

 

Орел змияр (Circaetus gallicus) – Гнездещо-прелетнен, преминаващ, вид, включен в 

Приложения 2 и 3 на ЗБР. Числеността на популацията му у нас е нарастваща и наброява 

270–320 двойки (Янков, 2007). Гнезди в широколистни, иглолистни и влажни алувиални 

гори, но се придържа към откритите пространства, богати на влечуги. Откритите територии 

се ползват от вида като подходяща трофична база. Предпочита сухи припечни места с ниска 

тревна растителност. В защитената зона вида е представен с численост от 2 до 4 гнездящи 

двойки. При наблюденията по проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза І” видът не е регистриран в 

защитената зона. 

 

Очаквани въздействия: 

С реализиране на инвестиционното предложение не се засягат потенциални или известни 

местообитания на вида. Територията на инвестиционното предложение не е част от 

гнездовите му местообитания и ловните му полета. Не се очакват преки или косвени 

въздействия като унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на 

индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. Очакванията са за 

запазване на числеността на вида и местообитанията му в защитената зона, като общата 

оценка за вида ще бъде незначителна (0). 

 

Скален орел (Aquila chrysaetos) - Скалният орел води уседнал начин на живот. Гнезди по 

скали и скални стени и по-рядко по високи дървета. Почти всички находища са в долини или 

скални комплекси близо до открити склонове в които птиците ловуват. Предпочита средни и 

сравнително едри по размер бозайници като лалугери, зайци и др. На територията на 

защитената зона по данни от стандартния формуляр гнездят 1-2 двойки. При наблюденията 

по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза І” видът не е регистриран в защитената зона. 
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Очаквани въздействия: 

С реализиране на инвестиционното предложение не се засягат потенциални местообитания 

на вида. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху вида поради ниската 

честота на срещаемост и отдалечеността на гнездовите и ловните му местообитания. Не се 

очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 

местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни 

местообитания. Очакванията са за запазване на числеността на вида и местообитанията му в 

защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде незначителна (0). 

 

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) - До първата половина на 20 век се считал за прелетно 

скиташ вид за България като след това започва да разширява гнездовите си местообитания. 

Обитава предимно скали и скални масиви. Ловува в открити тревни местообитания и 

агроекосистеми. Гнезди на земята, по скали, и по стълбовете на електро -преносната мрежа в 

гнезда на свраки или прави собствени. Подобно на бухала гнезди и на места създадени от 

човешката дейност - изоставени кариери, поради което в такива райони се наблюдава 

увеличение на популацията му. По данни от стандартния формуляр в защитената зона е 

установена 1 гнездяща двойка. При наблюденията по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” видът не е 

регистриран в защитената зона. 

 

Очаквани въздействия: 

С реализиране на инвестиционното предложение не се засягат потенциални местообитания 

на вида. Територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение не е сред 

гнездовите и ловните му територии. Не се очакват преки или косвени въздействия като 

унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на 

птици или влошаване на съседни местообитания. Очакванията са за запазване на числеността 

на вида и местообитанията му в защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде 

незначителна (0). 

 

Планински кеклик (Alectoris graeca) – постоянен, гнездящ вид. Обитава алпийски и 

субалпийски тревни съобщества от 900 до 2500 м н.в. Популацията на вида в страната е 

оценена на 800-1500 двойки. Отрицателно действащи фактори са прекомерния острел и 

безпокойство от туризъм и строителство в планините. В защитената зона вида гнезди с 

численост от 3 до 12 двойки. Не е установен да гнезди в района на инвестиционното 

предложение. 

 

Очаквани въздействия: 

С реализиране на инвестиционното предложение не се засягат потенциални местообитания 

на вида. Територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение не е сред 

гнездовите и ловните му територии. Не се очакват преки или косвени въздействия като 

унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на 

птици или влошаване на съседни местообитания. Очакванията са за запазване на числеността 

на вида и местообитанията му в защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде 

незначителна (0). 

 

Лещарка (Bonasa bonasia) - В България този вид се среща в планините Рила, Пирин, 

Родопите и Стара планина. Подобно на глухара обитава по-високи планински 

местообитания, при надморска височина над 700-800 m. Гнезди в стари разредени горски 

формации с богат подлес и крайречна широколистна растителност. Вида е чувствителен към 

човешко присъствие и води скрит начин на живот. В защитената зона е представен с 

численост от 20 до 35 гнездящи двойки. Гнезди в южните високи части на зоната. Не е 

установен в района на инвестиционното предложение. 
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Очаквани въздействия 

Разглежданата територия, както и прилежащите й терени, не са подходящи местообитания за 

този вид. С реализиране на инвестиционното предложение не се засягат горски територии. 

Не се очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 

местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни 

местообитания. Очакванията са за запазване на числеността на вида и местообитанията му в 

защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде незначителна (0). 

 

Ливаден дърдавец (Crex crex) - гнездещо-прелетен и преминаващ вид за територията на 

страната. Включен в Червената книга на България, категория „Уязвим“. Гнезди предимно 

във влажни ливади с единични храсти и поточета или мочурища. Среща се в естествените, 

сенокосни ливади около реките. По данни от стандартния формуляр числеността му в 

защитената зона е от 120 до 236 гнездящи двойки. При картирането по проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” в 

пробните площадки в защитената зона са установени 22 гнездящи двойки. Не е установен 

като гнездящ в района на инвестиционното предложение. 

 

Очаквани въздействия 

С реализиране на инвестиционното предложение не се засягат потенциални или известни 

местообитания на вида. Характерни за вида местообитания са установени около поречието 

на р. Вит, където преобладават влажни ливади. Не се очакват преки или косвени въздействия 

като унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване 

на птици или влошаване на съседни местообитания. Очакванията са за запазване на 

числеността на вида и местообитанията му в защитената зона, като общата оценка за вида ще 

бъде незначителна (0). 

 

Бухал (Bubo bubo) - постоянен вид. Включен в Червената книга на България, категория 

„Застрашен“. Обитава слабо посещавани от човека труднодостъпни места, главно в скални 

масиви и сипеи, пещери, разредени стари широколистни и иглолистни гори, техни 

окрайнини, често в речни долини, близо до реката. Числеността му в защитената зона е от 5 

до 8 гнездящи двойки. При наблюденията по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” видът не е 

регистриран в защитената зона. Не е установен да гнезди в района на инвестиционното 

предложение. 

 

Очаквани въздействия 

С реализиране на инвестиционното предложение не се засягат потенциални местообитания 

на вида. Територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение не е сред 

гнездовите и ловните му територии. Не се очакват преки или косвени въздействия като 

унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на 

птици или влошаване на съседни местообитания. Очакванията са за запазване на числеността 

на вида и местообитанията му в защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде 

незначителна (0). 

 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) Прелетно гнездящ за страната вид, приоритетен за 

опазване и застрашен от изчезване (Приложение 3 на ЗБР). Числеността на националната 

гнездяща популация е 7000 - 10000 двойки (Янков). По данни от стандартния формуляр 

числеността му в защитената зона е от 60 - 180 двойки. При картирането по проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове – фаза І” видът не е регистриран в защитената зона. Видът е прелетен, като в 

България се среща от април до октомври. Обитава разредени гори с просеки, поляни, сечища, 

но се среща и в открити местности с храстова растителност. Ловува през нощта. През деня се 

укрива в труднодостъпни места, храсталаци и гъсти треви. 
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Очаквани въздействия 

С реализиране на инвестиционното предложение не се засягат потенциални местообитания 

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

потенциално или ефективно трофично или гнездово местообитание на вида. Не се очакват 

преки или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на местообитания, 

смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

Очакванията са за запазване на числеността на вида и местообитанията му в защитената зона, 

като общата оценка за вида ще бъде незначителна (0). 

 

Земеродно рибарче (Alcedo atthis) – Вида се среща във влажните зони и брегове около 

водни площи, където се размножава и храни. Гнезди в дупки по отвесни земни или пясъчни 

откоси, вкл. в подходящи участъци от морското крайбрежие. Постоянен вид у нас с размер 

на популацията около 1000 - 2000 двойки. В стандартния формуляр на защитената зона е 

включен като гнездящ вид с численост от 10 до 12 двойки. При наблюденията по проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове – фаза І” видът не е регистриран в защитената зона. 

 

Очаквани въздействия 

Разглежданата територия, както и прилежащите й терени, не са подходящи хранителни или 

гнездови местообитания за вида. Не се очакват преки или косвени въздействия като 

унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на 

птици или влошаване на съседни местообитания. Очакванията са за запазване на числеността 

на вида и местообитанията му в защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде 

незначителна (0). 

 

Сив кълвач (Picus canus) – постоянен вид. Обитава стари гори, паркове и градини. В 

защитена зона „Васильовска планина” по данни от стандартния формуляр гнездят от 25 до 30 

двойки. При наблюденията по проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза І” в пробните площадки в защитената 

зона са установени 5 гнездящи двойки. Среща се в крайречните гори в защитената зона. 

 

Очаквани въздействия 

Разглежданата територия, както и прилежащите й терени, не са подходящи местообитания за 

вида. В района на ИП липсват предпочитаните от вида широколистни гори. С реализиране на 

инвестиционното предложение не се засягат и няма да бъдат увредени горски и крайречни 

територии в защитената зона. Не се очакват преки или косвени въздействия като 

унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на 

птици или влошаване на съседни местообитания. Очакванията са за запазване на числеността 

на вида и местообитанията му в защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде 

незначителна (0). 

 

Черен кълвач (Dryocopus martius) – Постоянен вид. Гнезди в стари широколистни, 

иглолистни и смесени гори, до 2000 метра н.в. в планините. Предпочита по-разредени и 

стари гори. Включен в Червената книга на България в категория „Уязвим“. Установен като 

гнездящ вид в защитената зона, с численост от 20 до 30 двойки. 

 

Очаквани въздействия 

Разглежданата територия, както и прилежащите й терени, не са подходящи местообитания за 

вида. В района на ИП липсват предпочитаните от вида стари широколистни гори. С 

реализиране на инвестиционното предложение не се засягат и няма да бъдат увредени горски 

територии в защитената зона. Не се очакват преки или косвени въздействия като 

унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на 

птици или влошаване на съседни местообитания. Очакванията са за запазване на числеността 
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на вида и местообитанията му в защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде 

незначителна (0). 

 

Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) - постоянен вид с численост в страната от 

12000 до 25000 двойки. Среща се в широколистни гори, както и паркове и градини в 

населени места. Хралупогнездещ, като предпочита дъбови гори или много влажни гори и 

храсталаци. Установен е като гнездящ в защитената зона с численост от 65 до 150 двойки. 

 

Очаквани въздействия 

Разглежданата територия, както и прилежащите й терени, не са подходящи местообитания за 

вида. В района на ИП липсват предпочитаните от вида стари дъбови гори. С реализиране на 

инвестиционното предложение не се засягат и няма да бъдат увредени горски територии в 

защитената зона. Не се очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или 

фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или 

влошаване на съседни местообитания. Очакванията са за запазване на числеността на вида и 

местообитанията му в защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде незначителна(0). 

 

Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos) – рядък реликтен вид, гнездящ в България с 

разпокъсан ареал. Разпространен в широколистните и смесени, по-рядко и в някои 

иглолистни гори в повечето български планини. Числеността му в България се оценява на 

700-1100 двойки. Предпочитани местообитания за този вид са старите букови и дъбови гори 

в планините и предпланините, богати на хралупести и изсъхнали дървета. На територията на 

ЗЗ „Васильовска планина” BG 0002109 по данни от стандартния формуляр гнездят от 2 до 7 

двойки. При наблюденията по проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза І” видът не е регистриран в 

защитената зона. 

 

Очаквани въздействия 

Разглежданата територия, както и прилежащите й терени, не са подходящи местообитания за 

този вид. С реализиране на инвестиционното предложение не се засягат горски територии. 

Очакванията са за запазване на числеността на вида и местообитанията му в защитената зона, 

като общата оценка за вида ще бъде незначителна (0). 

 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) – Средиземноморски вид. Предпочита 

ниски равнинни части до около 700 м. н.в. Обитава населени места, градини, паркове и 

широколистни гори. Постоянен у нас вид с численост на популацията около 14000 до 25000 

двойки. В защитената зона вида гнезди с численост от 85 до 200 двойки. При наблюденията 

по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза І” в пробните площадки в защитената зона са установени 3 

гнездящи двойки. Гнезди в горите около р. Вит, предимно церово-горунови, върба и бяла 

топола. Не се среща в района на инвестиционното предложение. 

 

Очаквани въздействия 

Разглежданата територия, както и прилежащите й терени, не са подходящи местообитания за 

вида. С реализиране на инвестиционното предложение не се засягат и няма да бъдат 

увредени горски територии в защитената зона. Не се очакват преки или косвени въздействия 

като унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване 

на птици или влошаване на съседни местообитания. Очакванията са за запазване на 

числеността на вида и местообитанията му в защитената зона, като общата оценка за вида ще 

бъде незначителна (0). 
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Горска чучулига (Lullula arborea) – Приоритетен за опазване и застрашен от изчезване вид 

(Приложение 2 и 3 на ЗБР). В България е често разпространена с численост на националната 

му популация от 40 000 - 80 000 гнездящи двойки. (Янков 2007). Обитава смесени и 

широколистни келяви горички на границата между откритите пространства и гората, сухи 

тревни съобщества и храсталаци. Видът е уязвим е към унищожаване и деградация на 

подходящите местообитания, както и унищожаване на хранителната база. По данни от 

стандартния формуляр числеността му в защитената зона е 120-150 гнездящи двойки. При 

картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза І” в пробните площадки в защитената зона са 

установени 13 гнездящи двойки. В защитената зона се среща в просеки сред горски масиви, 

поляни и сечища. Не е установена в района на инвестиционното предложение. 

 

Очаквани въздействия 

Разглежданата територия, както и прилежащите й терени, не са подходящи хранителни или 

гнездови местообитания за вида. При направените терени проучвания върху площта на ИП и 

в съседство индивиди, респ. гнездящи двойки, не са установени. Не се очакват преки или 

косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на 

индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. Очакванията са за 

запазване на числеността на вида и местообитанията му в защитената зона, като общата 

оценка за вида ще бъде незначителна (0). 

 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio) - гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Обитава 

открити пространства с храстова растителност и редки групи дървета. Гнезди ниско по 

храстите и дърветата, в овощни градини, дворове в населени места и покрай пътища. 

Числеността и е висока и равномерна в цялата страна. В защитената зона са установени от 

250 до 450 гнездящи двойки. Не е установена в района на инвестиционното предложение. 

 

Очаквани въздействия 

Разглежданата територия, както и прилежащите й терени, не са подходящи местообитания за 

този вид. Не се очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация 

на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни 

местообитания. Очакванията са за запазване на числеността на вида и местообитанията му в 

защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде незначителна (0). 

 

Черночела сврачка (Lanius minor) – Гнездящ, прелетен вид. Обитава единични по-високи 

дървета или групи от храсти, широколистни гори, ивици от дървета и овощни градини. 

Среща се в непосредствена близост до жилищни постройки, както и изкуствено създадени 

полезащитни пояси. Гнезди в равнините до 200 м. н.в. Числеността му в защитената зона е от 

5 до 15 гнездящи двойки.  

 

Очаквани въздействия 

При направените терени проучвания върху площта на ИП и в съседство индивиди, респ. 

гнездящи двойки, не са установени. С реализиране на инвестиционното предложение, не се 

очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 

местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни 

местообитания. Очакванията са за запазване на числеността на вида и местообитанията му в 

защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде незначителна (0). 
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Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) – гнездещо-прелетен вид у нас. Обитава предимно 

сухи открити места с храсти от драка, къпина, хвойна и др. Предпочита равнинни райони до 

около 800 м. н.в. Числеността му в защитената зона е от 70 до 80 гнездящи двойки. При 

картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза І” в пробните площадки в защитената зона са 

установени 7 гнездящи двойки. 

 

Очаквани въздействия 

При направените терени проучвания върху площта на ИП и в съседство индивиди, респ. 

гнездящи двойки, не са установени. С реализиране на инвестиционното предложение, не се 

очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 

местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни 

местообитания. Очакванията са за запазване на числеността на вида и местообитанията му в 

защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде незначителна (0). 

 

Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) – Гнезди главно в стари, предимно 

естествени широколистни гори, съставени от полски ясен, дъб, бук и др. Сравнително по 

рядко се среща в стари овощни градини и градски паркове. В защитената зона е установен 

като гнездящ вид, с численост от 25 до 60 двойки. 

 

Очаквани въздействия 

Разглежданата територия, както и прилежащите й терени, не са подходящи местообитания за 

този вид. В района на ИП липсват предпочитаните от вида стари естествени широколистни 

гори. С реализиране на инвестиционното предложение не се засягат и няма да бъдат 

увредени горски терени и прилежащите им територии в защитената зона. Не се очакват 

преки или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на местообитания, 

смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

Очакванията са за запазване на числеността на вида и местообитанията му в защитената зона, 

като общата оценка за вида ще бъде незначителна (0). 

 

Градинска овесарка (Emberiza hortulana) - Приоритетен за опазване и застрашен от 

изчезване вид (Приложение 2 и 3 на ЗБР). В България е често разпространена с численост на 

националната популация от 25 000 - 75 000 гнездящи двойки. (Янков 2007). Обитава 

храсталаци и тревни съобщества в разредени гори или фрагментирани със синури и храсти 

земеделски земи. Гнездата се разполагат на земята или на храсти над нея. Видът е прелетен и 

през зимата отлита в местата за зимуване. В защитена зона „Васильовска планина” според 

данните от стандартния формуляр гнездят между 30 и 80 двойки. При картирането по проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове – фаза І” в пробните площадки в защитената зона са установени 27 гнездящи двойки. 

 

Очаквани въздействия 

При направените терени проучвания върху площта на ИП и в съседство индивиди, респ. 

гнездящи двойки, не са установени. С реализиране на инвестиционното предложение, не се 

очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 

местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни 

местообитания. Очакванията са за запазване на числеността на вида и местообитанията му в 

защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде незначителна (0). 
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 Очаквани въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху 

редовно срещащи се и мигриращи птици, които не са включени в Приложение I на 

Директива 2009/147/ЕЕС 

Голям ястреб (Accipiter gentilis) - Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. Обитава 

високостъблени гори в планините и равнините, крайречни гори. Среща се и в паркове в 

градски и крайградски зони. В много райони на България гнезди в иглолистни култури, 

които сега са едно от типичните размножителни местообитания на вида. Нерядко гнездата се 

намират близо до селища. В защитената зона гнездят от 15 до 20 двойки по данни от 

стандартния и формуляр. 

 

Очаквани въздействия 

Разглежданата територия, както и прилежащите й терени, не са подходящи гнездови 

местообитания за вида. При направените терени проучвания върху площта на ИП, не са 

наблюдавани индивиди да ловуват или прелитат над територията в търсене на храна. Не се 

очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 

местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни 

местообитания. Очакванията са за запазване на числеността на вида и местообитанията му в 

защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде незначителна (0). 

 

Малък ястреб (Accipiter nisus) - Резидентен и гнездящ за България вид, като зимуващи 

птици могат да бъдат наблюдавани в населените места, включително и големи градове. 

Видът е с численост на националната популация 1500 - 2000 гнездящи двойки (Янков 2007) и 

е защитен на територията на цялата страна (Приложение 2 и 3 на ЗБР). Гнезди в 

широколистни гори, но също така и в населени места паркове, градини и индустриални зони. 

Местните птици ловуват в покрайнините на гората, но прелетните и зимуващите могат да 

бъдат наблюдавани в различни местообитания, и близо до населени места. Гнезди по 

дърветата, като предпочита изоставени гнезда на вранови птици. В защитената зона гнездят 

от 5 до 10 двойки по данни от стандартния и формуляр. 

 

Очаквани въздействия 

Разглежданата територия, както и прилежащите й терени, не са подходящи гнездови 

местообитания за вида. При направените терени проучвания върху площта на ИП, не са 

наблюдавани индивиди да ловуват или прелитат над територията в търсене на храна. Не се 

очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 

местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни 

местообитания. Очакванията са за запазване на числеността на вида и местообитанията му в 

защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде незначителна (0). 

 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) – Видът е един от масовите мигранти както през есента 

така и през пролетта. Числеността на популацията му в България е 2500 – 4000 двойки. 

Гнезди по дървета в различни видове гори, отделни ивици дървета и храсти, в близост до 

открити площи. Храни се с дребни гризачи по пасища, ливади и обработваеми площи. 

Числеността му в защитената зона е от 15 до 25 гнездящи двойки. През зимата е чест край 

пътищата, в близост до открити пространства с единични дървета и храсти в търсене на 

храна.  

 

Очаквани въздействия 

Разглежданата територия, както и прилежащите й терени, не са подходящи гнездови 

местообитания за вида. Не гнезди на територията на инвестиционното предложение. При 

направените терени проучвания върху площта на ИП, не са наблюдавани индивиди да 

ловуват или прелитат над района на ИП в търсене на храна. Не се очакват преки или косвени 

въздействия като унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на 

индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. Очакванията са за 
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запазване на числеността на вида и местообитанията му в защитената зона, като общата 

оценка за вида ще бъде незначителна (0). 

 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) - Широко разпространен в България вид. Един от 

видовете грабливи птици с най - висока численост между 4000 и 7500 двойки. Гнезди по 

скали, дървета и ел. стълбове, често в гнезда на вранови птици. Често може да се види да 

лети над поляни, ниви и ливади. Понякога се среща и гнезди в градска среда, включително и 

индустриални зони, без да показва чувствителност по отношение на антропогенизирането на 

терените в които ловува. В защитената зона гнезди с численост от 3 до13 двойки. 

 

Очаквани въздействия 

Вида не гнезди на територията на ИП. Не е наблюдавана да прелита в района на 

инвестиционното предложение в търсене на храна. С реализиране на инвестиционното 

предложение не се засягат ключови местообитания на вида. Не се очакват преки или косвени 

въздействия като унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на 

индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. Очакванията са за 

запазване на числеността на вида и местообитанията му в защитената зона, като общата 

оценка за вида ще бъде незначителна (0). 

 

Пчелояд (Merops apiaster) - Гнездящо - прелетен за България вид с численост на 

националната популация от 25000-50000 двойки. Характеризира се с разпръснато 

разпространение (с неравномерна численост) в ниските и равнинни райони на цялата страна. 

Гнезди по отвесни земни пясъчни или льосови стени в хабитати “Скали и скални стени” (във 

вътрешността на страната), поради което е свързан с местата, където съществуват такива – 

брегове на реки и др. водоеми (“Течащи води” и “Стоящи пресни води”), долини, крайпътни 

земни откоси и др. Числеността му в защитената зона е 35 двойки, по данни от стандартния 

формуляр. 

 

Очаквани въздействия 

С реализиране на инвестиционното предложение не се засягат ключови местообитания на 

вида. Не се очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 

местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни 

местообитания. Очакванията са за запазване на числеността на вида и местообитанията му в 

защитената зона, като общата оценка за вида ще бъде незначителна (0). 

 

Останалите редовно срещащи се, мигриращи видове птици, които не са включени в 

Приложение I на Директива 2009/147 ЕЕС като - Сива чапла (Ardea cinerea), Голям горски 

водобегач (Tringa ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos) обитават водни 

местообитания и влажни зони. Те рядко напускат местообитанията си, тъй като се хранят, 

почиват и размножават във водата или в непосредствена близост до нея. Изброените видове 

не обитават, не гнездят, и не се срещат на територията на инвестиционното предложение или 

в близост до нея и няма вероятност да бъдат установени поради специфичните им 

екологични изисквания. Поради което не се очаква реализирането на ИП да окаже 

отрицателно въздействие върху популацията на гореспоменатите видове, предмет на 

опазване в защитена зона „Васильовска планина“. 
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5. Б.) Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение 

върху целостта на защитената зона с оглед на нейната 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 реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното 

предложение. 

 

Защитена зона „Васильовска планина” с код BG 0002109 

Структура 

Инвестиционното предложение е съвместимо с предмета и целите на опазване в Защитена 

зона „Васильовска планина“ с код BG0002109 по директива за опазване на дивите птици. 

Площта, върху която ще се реализира ИП е 5.226 декара. Съпоставена към площта на 

защитената зона тя се явява едва около 0.001%. Очакваните въздействия са с локален 

характер и не засягат ключови местообитания, значими за миграцията, географското 

разпространение или свободното съществуване на видове птици, предмет на опазване в 

защитената зона. Не се очаква с реализирането на инвестиционното предложение да 

настъпят промени в структурата, функциите и природозащитните цели на защитената зона. 

 

Функции и природозащитни цели 

Загуба на местообитания 

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с нарушаване на 

потенциални или известни местообитания на видове птици, предмет опазване в защитената 

зона. 

 

Фрагментация 

Няма да настъпи фрагментация на природни местообитания и местообитание на видове 

птици, предмет на опазване в зоната. 

 

Обезпокояване на видове – В района не е установено присъствие на целеви видове птици, 

вкл. гнездящи видове, предмет на опазване в зоната.  

 

Нарушаване на видовия състав 

Не съществува вероятност някой от видовете, предмет на опазване в защитената зона да 

престане да я обитава в резултат от реализирането на инвестиционното предложение. Не се 

очаква редуциране на видовия състав на орнитофауна. 

 

Както се вижда от анализа по видове в т. 5.1.2 и от заключенията в т. 2, реализацията на ИП 

няма да окаже негативно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, 

предмет на опазване в защитената зона. 

 

Химически промени 

- Няма да настъпят. 

Хидрогеоложки промени 

- Не се очакват. 

Геоложки промени 

- Не се очакват. 

Други промени 

- Не се очакват. 

 

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже пряко и значимо косвено 

въздействие върху целостта за защитената зона с оглед на нейната структура, функции и 

природозащитни цели, както по време на реализацията, така и при експлоатацията му. 

 

Не са необходими специални компенсиращи мерки. 
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6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, 

намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от 

осъществяване на инвестиционното предложение върху защитената зона и определяне 

на степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитената зона в 

резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки. 

 

С цел опазване на биологичното разнообразие в района на инвестиционното предложение и 

предотвратяване на негативни въздействия върху предмета и целите на опазване в 

„Васильовска планина” за изпълнение по време на строителство и експлоатацията са 

предложени следните мерки: 

 Спазване на заложените в проекта за ПУП-ПРЗ за ПИ 43325.10.847 показатели на 

застрояване за устройствена зона (Жм); 

 При строителството на предвидените жилищни сгради да се използва съществуващата 

пътна инфраструктура, за да се предотврати унищожение на растителност на 

прилежащи терени. 

 При извършване на изкопните работи и строителството на обекта да се предприемат 

съответните мерки, съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005г., за норми 

за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от 

обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, ограничаване на праховите 

емисии при товарене/разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и 

строителни материали; 

 Генерираните от обекта строителни отпадъци да се събират и съхраняват разделно по 

вид на строителната площадка, на специално обособена площ, в рамките на имота, до 

натрупване на подходящо за извозване количество. 

 Предаването на строителните отпадъци за последващо оползотворяване да се 

извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, 

комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО, за 

съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба 

№2/2014 г. за класификация на отпадъците.  

 По време на експлоатацията на обекта, да бъде организирано събирането и 

извозването на битовите отпадъци, съгласно утвърдената за района схема за 

сметосъбиране и сметоизвозване; 

 Озеленяването да се извърши с характерни за района, местни растителни видове. 

 

7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие 

върху защитената зона, включително нулева алтернатива 

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 на 

село Лесидрен, община Угърчин. Имотът е собственост на възложителя, с обща площ от 

5226 m
2
, трайно предназначение на територията – Земеделска. 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“.  

 

По отношение на местоположение, за територията, предмет на инвестиционното 

предложение няма алтернативи. В случая алтернативите са лимитирани от наличието на 

собствен терен, разположен в район с допустимо жилищно застрояване и изградена 

техническа инфраструктура. 
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  Нулева алтернатива 

Според т. 8 на допълнителните разпоредби на наредбата за оценка на съвместимостта на 

планове и програми с целите на опазване на защитените зони „нулевата алтернатива” е 

описание на настоящото състояние и последиците от него в случаите, когато 

инвестиционните намерения, които се предлагат не могат да бъдат осъществени. 

 

При „нулевата алтернатива” ще се запази сегашното екологично състояние на видовете 

птици и техните местообитанията - няма въздействия върху защитената зона. 

 

Очакваните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху 

„Васильовска планина“ ще са незначителни и не налагат прилагането на „нулева 

алтернатива”. При реализиране на инвестиционното предложение не се очаква генериране на 

шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно 

въздействие върху предмета и целите на опазване на защитената зона. 

 

Резултат: „нулевата” алтернатива се отхвърля. 

 

8. Картен материал с местоположението на всички елементи на 

проекта/инвестиционното предложение спрямо защитената зона и нейните елементи. 

 

 
Фиг. 8-1. Местоположение на ПИ 43325.10.847, землище с. Лесидрен спрямо 

Защитена зона “Васильовска планина“ с код BG0002109 
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9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно 

критериите по чл. 22 от Наредбата за ОС  

При изготвянето на настоящата оценка, предмета на опазване в Защитена зона “Васильовска 

планина” с код BG0002109 е изведен приоритетно при отчитането на всички екологични 

ефекти, които противоречат на екологичните цели за включване на зоните в Натура 2000. 

При изготвяне на анализите е ползван принципа на предпазливостта, като е възприет 

възможно най-лошия сценарий за всяко вероятно въздействие в рамките на научните 

предпоставки за съществуването на последното. При оценката на въздействията, по 

отношение на количествените параметри за площи на местообитания и популации на видове 

за референтни стойности са взети стойностите при научното описание на зоната, които са 

налични в стандартните формуляри по НАТУРА 2000, предоставени от компетентния орган. 

 

Анализирани са потенциалните влияния от реализацията на инвестиционното предложение и 

възможното им кумулиране с такива, произхождащи от реализацията на одобрени към 

момента други инвестиционни предложния, планове и програми в защитената зона. Оценена 

е степента и потенциала им за въздействие върху всеки един от видовете в предмета и целите 

на опазване на защитената зона, както и общо върху целостта, структурата, функциите и 

природозащитните и цели. 

 

Предложението предвижда изграждане на две жилищни сгради – къщи за лично ползване в 

поземлен имот с идентификатор 43325.10.847 в землището на с. Лесидрен. За реализиране на 

ИП е необходимо промяна предназначението на земеделска земя и обособяване на нов УПИ 

с отреждане за жилищно застрояване. Имайки предвид изяснените подробно в т. 3 описания 

на елементите на ИП, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и 

проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху 

защитената зона или нейните елементи. Въз основа на извършените анализи и оценки за 

защитената зона, може да се обобщи следното: 

 Реализацията на ИП в посочените терени и граници не влиза в противоречие и не 

нарушава целите за определянето на защитената зона. 

 Дейността не засяга ключови местообитания, значими за миграцията, географското 

разпространение или свободното съществуване на видове птици, предмет на опазване 

в защитената зона. 

 Не се очаква фрагментиране на местообитанията на видовете и ограничаване на 

ежедневните им миграции в степен, която би могла да повлияе числеността или 

ареала на популациите на нито един от видовете предмет на опазване в защитената 

зона. 

 Не се очаква ограничаване на сезонната миграция на мигриращите видове птици. 

 Не се очаква стагнация на размножителния процес нито на местните, нито на 

размножаващите се миграционни популации или каквото и да било съществено 

повлияване на размножителния им успех. 

 Не се очаква безпокойство на индивиди, в степен, която би могла да доведе до 

трайното им прогонване и съществена промяна на числеността и ареала им на 

разпространение. 

 Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика сукцесионни 

процеси, водещи до мащабна промяна на видовия състав или в условията на средата - 

химически, хидроложки, геоложки или други промени; 

 Всички изяснени потенциални отрицателни въздействия могат да бъдат 

минимизирани чрез смекчаващи мерки, които ще осигурят и запазването, и 

осигуряването в бъдеще на благоприятно природозащитно състояние на 

местообитанията на животински видове и техните популации, предмет на опазване в 

защитената зона; 

 Не се налагат специални компенсиращи мерки. 
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Заключение: 

С реализацията на ИП за „Изграждане на две къщи за лично ползване в поземлен имот 

№ 43325.10.847, землище с. Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч” няма да бъде 

значително увреден предмета и целите на опазване на ЗЗ „Васильовска планина“ с код 

BG0002109, по Директива 2009/147 ЕЕС за опазване на дивите птици. Няма да бъдат 

засегнати и увредени видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в 

зоната. Няма да бъдат фрагментирани местообитания и популациите на редки, 

защитени и ендемични видове, характерни за зоната, както и няма да бъде влошена 

структурата и динамиката на техните популации. 

 

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР, включително доказателства за това и 

предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението 

по т. 9 е, че предметът на опазване на защитената зона ще бъде значително увреден от 

реализирането на проекта/инвестиционното предложение или от реализирането и 

експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно 

решение. 

- Няма такива. 

 

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 

 

За оценка състоянието на биоразнообразието в обхвата на инвестиционното предложение и 

определяне размерът на щетите от реализацията му, са извършени теренни наблюдения 

април 2018 г. Използвани са кадастрална карта на района, Стандартните Натура формуляри 

на защитената зона, литературни източници. 

 

При изследване на растителният свят в района на инвестиционното предложение е използван 

маршрутният метод. Определянето на видовете е извършено по Флора на Република 

България, том 1-10 и по Определител на висшите растения в България (Кожухаров (ред.) 

1992). За изходни данни са използвани стойностите, посочени в стандартния формуляр на 

зоната, както и допълнителни актуални данни и резултати от други проучвания и методики 

от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013) 

 

От възложителя бяха предоставени изисканите технически параметри на обекта, проектни 

разработки и друга необходима за подготвянето на настоящия доклад документация. 

 

Използвани са стандартни методи за определяне на видовия състав на птиците и за оценка на 

тяхната численост. Оценките са извършени въз основа на нормативната база по българското 

екологично законодателство, адаптирано с европейското - Закона за опазване на околната 

среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии и 

произтичащите от тях нормативни документи – правилници, наредби и тарифи за 

обезщетения при нанесени неотстраними вреди. Ползвани са и „Червена книга на България”, 

„Орнитологично важните места в България и Натура 2000” и др. 

 

Наблюденията на птиците са извършвани рано сутрин по време на излитането от местата за 

нощуване. Проучванията са извършвани с помощта на бинокъл Opticron с увеличение 8 x 40. 

 

За оценка на степента на въздействията върху видовете и техните местообитания е 

използвана 5 степенна скала (Percival 2003), представена в таблицата по-долу и ползвана в 

Ирландия, която също е член на ЕС. 

 

 



31 

 

Таблица 11-1: Определяне на степента на въздействията 

Степен Описание на въздействията 

Много висока -4 Тотална промяна или много голяма загуба на ключови 

елементи на защитената зона или характеристики на 

основните условия на средата така, че бъдещето 

развитие ще доведе до коренна промяна на нейния 

характер/композиция/атрибути така, че мястото ще бъде 

напълно променено 

критерий от площта на включените в зоната 

местообитания/ численост на видовете са се запазили 

по-малко от 20% 

Висока -3 Много от ключовите елементи на защитената зона или 

характеристики на основните условия на средата са 

променени така, че бъдещето развитие ще доведе до 

промяна на нейния характер/композиция/атрибути така, 

че мястото в по-голямата си част ще бъде променено 

Критерий загуба на от 20% до 80% от площта на 

включените в зоната местообитания/от численоста 

на видовете  

Средна 2 Промяна на един или няколко от ключовите елементи на 

защитената зона или характеристики на основните 

условия на средата така, че бъдещето развитие ще 

доведе до частични промени на нейния 

характер/композиция/атрибути. 

Критерий загуба на от 5% до 20% от площта на 

включените в зоната местообитания/от численоста 

на видовете 

Ниска 1 Слаба промяна на съществуващите елементи и условия. 

Промяната, произтичаща от загубата/промяната ще бъде 

осезаема, но основният характер/композиция/атрибути 

на защитената зона ще бъдат подобни на развитието без 

намеса в съществуващите обстоятелства/модели. 

Критерий загуба на от 1% до 5% от площта на 

включените в зоната местообитания/от численоста 

на видовете 

Незначителна 0 Много слаба промяна в съществуващото състояние. 

Промяната е едва различима и се приближава до 

ситуация, "без промяна". 

Критерий загуба на по-малко от 1% от включените в 

зоната местообитания/от численоста на видовете 

 

При определянето на възможността на достоверност за гнездене е използвана 16 степенната 

скала използвана при съставянето на Европейския орнитологичен атлас (HAGEMEUER, 

BLAIR), и Атласа на гнездещите птици в България (П Янков). 

 A: Възможно гнездене 

 1. Вид наблюдаван през размножителния период (РП) в подходящ за гнезденето му 

биотоп 

 2. Пеещ/и мъжки, наблюдаван/и поне веднъж през РП 

 В: Твърде възможно гнездене  

 3. Двойка, наблюдавана през РП в подходящ за гнездене биотоп 

 4. Демонстрация от вида на заета гнездова територия през интервал от няколко дни 

 5. Брачни игри или копулация 
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 6. Посещаване на вероятно гнездово място, полети за смяна на партньорите при 

мътене 

 7. Прояви на тревога, подсказващи наличие на малки или гнезда 

 8. Наличие на мътилно петно по птица, държана в ръка 

 9. Строеж на гнездо или изкопаване на гнездова камера 

 С: Сигурно гнездене 

 10. Демонстриране на силна тревога или демонстриране на ранена птица 

 11. Празно гнездо или на черупки от яйца 

 12. Нелетящи малки 

 13. Възрастни птици, често посещаващи недостъпни места, (скрити гнезда) 

 14. Пренасяне на храна на малките или на фекални торбички 

 15. Гнездо с яйца  

 16. Гнездо с малки 

 

Прогнозите и оценките на въздействието са извършени въз основа на многогодишния 

практически опит, натрупан при проучването и мониторинга на влажни зони, защитени 

територии, на редки, застрашени и защитени видове птици в България. Използвана е също 

„Методика за изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда и оценка за 

съвместимостта. Наръчник за възложители и експерти в областта на околната среда”. 

 

Оценката се основава на изискванията на 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.  
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