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УВОД 

 

Област Плевен е разположена в Централна северна България, като заема централните 

части на Дунавската равнина и същевременно формира западната и северозападна 

периферия на Северозападния район от ниво 2-NUTS 2. В тези граници площта ѝ възлиза 

на 4 653 км2, което представлява 4,2% от територията на страната (110 994 км2) и 24,4% от 

територията на Северозападен район. По този показател, областта се нарежда на девето 

място в страната и на първо в границите на северозападния район. 

Северната граница на областта съвпада с естествената държавна граница – р. Дунав, 

отделяща територията на областта от националното пространство на Република Румъния, 

на изток граничи с област Велико Търново, на юг – област Ловеч и на запад – с област 

Враца. Областите Разград, Велико Търново, Русе, Габрово и Силистра формират Северен 

централен район (район от ниво 2/NUTS 2), който съответно е част от район от ниво NUTS 

1 – Северна и Югоизточна България. 

В границите на област Плевен влизат 11 общини – община Плевен, община Белене, 

община Гулянци, община Долна Митрополия, община Долни Дъбник, община Искър, 

община Кнежа, община Левски, община Никопол, община Пордим и община Искър, които 

са твърде различни като осигуреност, ресурси, икономически и инфраструктурен 

потенциал. Териториално-селищната основа на област Плевен включва 123 населени места, 

от които 14 града и 109 села. 

 

Община Искър се намира в западната част на област Плевен и Северозападния район 

на планиране. Територията й е разположена в централната част на Дунавската хълмиста 

равнина, по двата бряга на поречието на река Искър. 
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Преобладаващият релеф на общината е равнинен и слабо хълмист. Територията ѝ е 

разположена в най-източната част на Западната Дунавска равнина. През средата на 

общината протича част от долното течение на река Искър. На северозапад от нейната 

долина в пределите на общината попада участък от югоизточната част на обширното 

льосово плато Равнището с надморска височина до 150 m. Районът източно от долината на 

реката, до вододелът с река Вит се заема от крайните югоизточни, хълмисти части на 

Западната Дунавска равнина. Тук източно от село Писарово се намира най-високата точка 

на общината – 187,2 m н.в., а североизточно от село Староселци, в коритото на река Искър 

– най-ниската точка – 40 m н.в. 

От юг на север, а след село Долни Луковит на североизток протича около 24 km от 

долното течение на река Искър, а в северната част на общината, през землището на село 

Долни Луковит – малък участък (около 3 km) от река Гостиля (ляв приток на Искър). 

Общината се състои от 4 населени места – административният център гр. Искър и 

селата Долни Луковит, Староселци и Писарово. 

Карта на община Искър 
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Град Искър се намира на брега на река Искър, на 32 км от гр. Плевен, на 18 км от гр. 

Кнежа. 

Докладът за Оценка на съвместимостта и въздействие на Изменение на общ 

устройствен план на община Искър и изработване на специализиран ПУП - План за 

Застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура 

за ПИ с идентификатор 55782.500.69, част от землището на гр. Искър, община Искър, 

област Плевен с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000613 “Река 

Искър” по Директива 92/43/ЕИО за опазване на местообитанията, се изготвя на 

основание чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.  77/2002 г. с 

изм. и доп.) и чл. 21 от Наредбата 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 (Наредбата за ОС, приета с ПМС 

№ 201/31.08.2007 г., ДВ, бр. 73/2007г. с изм. и доп.). 

Предвижда се изменение на влязъл в сила Общ устройствен план (ОУП) на Община 

Искър, за който има постановено и влязло в сила Становище по екологична оценка (ЕО) № 

ПН 1-1 ЕО/2018 г. на РИОСВ Плевен, одобрен с Решение №650/20.11.2018г. на Общински 

съвет - Искър (обн. ДВ бр.102/2018г.). Предложеното изменение е в частта отнасяща се за 

ПИ 55782.500.69, в местността „Пладнището“ землище на гр. Искър, община Искър. 

Съгласно Решение № ПН-ЕО-22/2022 г. на РИОСВ-Плевен относно изготвяне на 

екологична оценка на проект за изменение на ОУПО, ПУП-ПЗ и ПУП-ПП във връзка с 

изготвянето на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана върху 

местообитания и видове - предмет на опазване в 33 BG0000613 „Река Искър“ и на основание 

чл. 17 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.) документацията 

по преписката е изпратена за становище на научна / академична институция (Институт по 

биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ), Българска академия на науките). 

Съгласно становище с изх. № 617-РД-08/02.08.2022 г. на ИБЕИ на БАН (вх. № 

681(12)/03.08.2022 г. на РИОСВ - Плевен), реализацията на плана и съответно изграждането 

на фотоволтаична централа в имота ще окаже значително негативно въздействие върху 

оптималното местообитание на видовете Степен пор (Mustela eversmanii) и Пъстър пор 

(Vormela peregusna), като се очаква трайно увреждане на част от местообитанието. 

Предполага се влошаване на качеството на местообитанията (потенциалните и/или 

хранителни) на най-малко 5 вида прилепи, регистрирани със сигурност в защитената зона - 

Голям нощник {Myotis myotis), Остроух нощник (Myotis blythii), Голям подковонос 

(Rhinolophus ferrumequinutri), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Дългокрил прилеп 

(Miniopterus schreibersii). Не се очаква трайно да се отнемат или да се трансформират 

местообитания на Червенокоремна бумка {Bombina bombina), Добруджански тритон (Triturus 

dobrogicus), Пъстър смок (Elaphe sauromates). Има такава вероятност за слабо пригодни 

местообитания на Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis). Очакват се: 

фрагментация на местообитания или популации на видовете Лалугер (Spermophilus citellus) и 

Видра (Lutra lutra); продължително и необратимо безпокойство върху видовете Лалугер 

(Spermophilus citellus) и Видра (Lutra lutra) и прогонването им от техни местообитания. 

Очаква се значително отрицателно въздействие поради кумулативен ефект върху следните 

видове: Степен пор {Mustela eversmanii), Пъстър пор (Vormelaperegusna), Лалугер 

(Spermophilus citellus), Видра (Lutra lutra) и различни видове прилепи, в т. ч. — Голям 
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нощник (Myotis myotis), Остроух нощник (Myotis blythii), Голям подковонос (Rhinolophus 

ferrumequinum), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Дългокрил прилеп (Miniopterus 

schreibersii). 

На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от 

нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която 

има вероятност планът да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и 

местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG 0000613 „Река Искър“. 

Карта на общ. Искър, обл. Плевен, с местоположението на BG0000613 “Река 

Искър” (http://natura2000.eea.europa.eu/) 

В Оценката за степента на въздействие 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-

лошия 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 за местообитанията, 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; 
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1. АНОТАЦИЯ. 

 

Възложител: Община Искър 

Адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров “ № 38, Област Плевен 

Телефон: 065 163 711 

Факс: +359 065 162 196 

Е-mail: iskar@iskarbg.bg 

 

Изменение на общ устройствен план на община Искър и изработване на специализиран 

ПУП - План за Застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата 

инфраструктура за ПИ с идентификатор 55782.500.69, част от землището на гр. Искър, 

община Искър, област Плевен въз основа на: 

 Техническо задание по Чл. 125 от ЗУТ за изработване на изменение на общ 

устройствен план на община Искър и изработване на специализиран ПУП - План за 

Застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за ПИ с 

идентификатор 55782.500.69, част от землището на гр. Искър, община Искър, област Плевен, 

одобрено от ОС-Искър; 

 Решение № 361 от 25.02.2022 г. по Протокол № 36 на Общински съвет към Община 

Искър за допускане изработване на изменение на общ устройствен план на община Искър и 

изработване на специализиран ПУП - План за Застрояване и Парцеларни планове за 

елементите на техническата инфраструктура за ПИ с идентификатор 55782.500.69, част от 

землището на гр. Искър, община Искър, област Плевен; 

Целите и задачите на ОУП- Искър произтичат от предназначението на устройствените 

планове за формиране на хармонична жизнена среда в населените места при отчитане на 

спецификата на конкретния обект и изискванията, предявени с Плановото задание.  

Главните  цели на ОУП на община Искър са :  

 Да прекрати наложената от предходното време безплановост на управлението, 

породена от факта, че след 1989 годита беше сменена обществено-политическата система в 

РБългария, а повечето градове и общини в България останаха със старите си устройствени  

разработки от 80-те години на XX  век, които до този момент не  са актуализирани. 

 Да отчете изискванията на ЕС  за устойчиво развитие и  поетите ангажименти в 

Глава 21 „Регионално развитие” за балансиран подход към всички териториални нива, т.е., че 

„урбанизираните територии” са органично прилежаща, неразделна част от зоната на активно 

влияние, региона, страната, което означава, че нейните проблеми могат да се решават само 

при отчитане на тези връзки. 

 Да оползотвори набраната информация – резултат от досегашното развитие в 

последните 20 годин, от изготвените проучвания и частични проекти, изводите от които 

показват нуждата от балансиране на хипертрофираните или намаляващи капацитета си (или 

изчезващи) функционални подсистеми на населените месат и общото пространствено 

развитие на община Искър; 

 Да отчете реалния процес на усвояването на фондовете от присъединяването на 

страната към  Европейския съюз  и приемането на нови евростандарти – „огледало” на 

достигнатото ниво на организация та урбанизираните и землищни  територии във всичките 

аспекти и „стремежа” към по-приветливо и добро пространствено – „ЕВРО обкръжение” ; 

mailto:iskar@iskarbg.bg
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 Да реализира осъзнатата необходимост от изработване на Общия устройствен план 

на общината, като инструмент за управление на нейното развитие, при новите социално -

икономически условия за следващите 20 години. 

С изменението на ОУП територията в която попадат гореописаните имоти е определена 

като „Кариера с право на промяна предназанечнието на земята“. 

Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55782.500.69 е частна собственост на 

„МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД, трайното предназначение на територията е Земеделска, начин 

на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 

7, площта на имота е 145 812 кв.м. 

Имотът се намира на около 1 400м от най-близката урбанизирана територия в с. Долни 

Луковит и на около 3 ЮОм от най-близката урбанизирана територия в гр. Искър. 

Цел и необходимост от създаване на устройствени планове: 

Съгласно разпоредбите на ЗОЗЗ и ЗУТ, за да се урабанизира територията и реализира 

дейноста по инвестиционните намерения на Възложителя „МЛ- КОНСУЛТ-2009“ ЕООД, а 

именно производство на електроенергия от възобновяеми източници - фотоволтаична 

електро централа е необходимо да се промени предназначението на земята в обхвата му, а 

това се извършва въз основа на влязъл в сила Подробен устройствен план (ПУП), който 

съответства на предвижданията на действащ Общ устройствен план (ОУП) за територията. 

Съгласно чл. 134, ал. З от ЗУТ, когато с ПУП се налага изменение на ОУП, първо се 

изменя ОУП, като може да се допусне едновременно изработване на двата плана, при 

условие, че първо се одобрява изменението на ОУП и след него се одобрява ПУП. С оглед 

изискванията на чл.103, ал.4 и чл.104,ал.1 от ЗУТ за съподчиненост и съобразяване на 

устройственото планиране с устройствените планове от по-горна степен, изработването и 

одобряването на ПУП в противоречие с действащ ОУП е недопустимо. 

Предвид гореизложеното и промяната в инвестиционните намерения на Възложителя за 

поземлен имот 55782.500.69 следва да бъдат отразени в предвижданията на ОУП на община 

Искър и след изменението му да се изработи Специализиран ПУП - План за Застрояване 

(ПУП-ПЗ) по чл.111 от ЗУТ и Парцеларни планове за елементите на техническата 

инфраструктура (ПУП-ПП), с който да се предвиди Предимно производствена (Пп) 

устройствена зона с конкретно отреждане „За производство на електроенергия от 

възобновяеми източници - фотоволтаична електро централа“. 

Технико-устройствени изисквания: 

Проектът за изменение на ОУП и проекта за ПУП-ПЗ и ПП следва да обхващат 

територия с обща площ 145 812 кв.м. 

Площадката предмет на заданието е имот собственост на „МЛ-КОНСУЛТ- 2009“ 

ЕООД и представлява поземлен имот с кадастрален идентификатор: 55782.500.69 

С парцеларните планове да се определят трасета на необходимите мрежи и елементи на 

техническата инфраструктура (електроснабдяване, водоснабдяване, транспортна 
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инфраструктура и пр.), съобразно инвестиционните намерения на собственика и 

предписанията на експлоатационните дружества. 

Изисквания към проектната разработка: 

Проектите за изменение на ОУПО, ПУП-ПЗ и ПУП-ПП трябва да бъдат разработени 

върху актуален цифров модел - извадка от действащата кадастрална карта на землището на 

община Искър. Следва да са в подходящ мащаб за онагледяване на устройствените 

предвиждания върху територията в определения обхват. 

Устройствените планове да бъдат изработени от проектанти с пълна проектантска 

правоспособност, съгласно изискванията на чл.230 от ЗУТ. Проектите да се представят в три 

копия на хартиен носител и един в цифров вид на магнитен носител CD в pdf формат за 

графичната част и doc формат за текстовата част. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАСЕГНАТАТА ТЕРИТОРИЯ 

Област Плевен е разположена в Централна северна България, като заема централните 

части на Дунавската равнина и същевременно формира западната и северозападна периферия 

на Северозападния район от ниво 2-NUTS 2. В тези граници площта ѝ възлиза на 4 653 км2, 

което представлява 4,2% от територията на страната (110 994 км2) и 24,4% от територията на 

Северозападен район. По този показател, областта се нарежда на девето място в страната и 

на първо в границите на северозападния район. 

Северната граница на областта съвпада с естествената държавна граница – р. Дунав, 

отделяща територията на областта от националното пространство на Република Румъния, на 

изток граничи с област Велико Търново, на юг – област Ловеч и на запад – с област Враца. 

Областите Разград, Велико Търново, Русе, Габрово и Силистра формират Северен централен 

район (район от ниво 2/NUTS 2), който съответно е част от район от ниво NUTS 1 – Северна 

и Югоизточна България. 

В границите на област Плевен влизат 11 общини – община Плевен, община Белене, 

община Гулянци, община Долна Митрополия, община Долни Дъбник, община Искър, 

община Кнежа, община Левски, община Никопол, община Пордим и община Искър, които са 

твърде различни като осигуреност, ресурси, икономически и инфраструктурен потенциал. 

Териториално-селищната основа на област Плевен включва 123 населени места, от които 14 

града и 109 села. 

 Община Искър се намира в западната част на област Плевен и Северозападния район 

на планиране. Територията й е разположена в централната част на Дунавската хълмиста 

равнина, по двата бряга на поречието на река Искър. 

Преобладаващият релеф на общината е равнинен и слабо хълмист. Територията ѝ е 

разположена в най-източната част на Западната Дунавска равнина. През средата на общината 

протича част от долното течение на река Искър. На северозапад от нейната долина в 

пределите на общината попада участък от югоизточната част на обширното льосово плато 

Равнището с надморска височина до 150 m. Районът източно от долината на реката, до 

вододелът с река Вит се заема от крайните югоизточни, хълмисти части на Западната 

Дунавска равнина. Тук източно от село Писарово се намира най-високата точка на общината 
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– 187,2 m н.в., а североизточно от село Староселци, в коритото на река Искър – най-ниската 

точка – 40 m н.в. 

От юг на север, а след село Долни Луковит на североизток протича около 24 km от 

долното течение на река Искър, а в северната част на общината, през землището на село 

Долни Луковит – малък участък (около 3 km) от река Гостиля (ляв приток на Искър). 

Общината се състои от 4 населени места – административният център гр. Искър и 

селата Долни Луковит, Староселци и Писарово. 

Град Искър се намира на брега на река Искър, на 32 км от гр. Плевен, на 18 км от гр. 

Кнежа. 

Първите сведения за обитаване на днешната територия на община Искър датират от ІV-

ІІІ хилядолетие пр. н. е. Предполага се, че това се дължи на естествената близост до голяма 

река и благоприятните природо-географски дадености. Сведения за човешкото присъствие 

по тези земи има от епохата на римското владичество. Доказателства за това се намерените 

следи от старо римско селище, находящо се на 1.5 км северно от гр. Искър, както и 

откритите там късноримски монети от ІV - V век, съдове за бита, украшения. Селището е 

имало връзка с големия римски град Улпия - Ескус, за което свидетелства римският път, 

водещ до него. 

Местоположението на града и селищата от общината предлагат достъп до град Плевен, 

а разположението на общинския център на пътя между Плевен и Монтана и Враца прави 

местоположението му специфично. На територията на общината преминава републикански 

път II-13, който е и връзката на гр.Искър с Плевен, а на запад се свързва с път II-15, който е 

връзката му с Враца. II-13 свързва Дунав мост 2, Видин и ферибот Оряхово с Централна, а 

оттам и с Южна България. Същият този път пресича и първокласен път София – Русе. 

Предвижда се изменение на влязъл в сила Общ устройствен план (ОУП) на Община 

Искър, за който има постановено и влязло в сила Становище по екологична оценка (ЕО) № 

ПН 1-1 ЕО/2018 г. на РИОСВ Плевен, одобрен с Решение №650/20.11.2018г. на Общински 

съвет - Искър (обн. ДВ бр.102/2018г.). Предложеното изменение е в частта отнасяща се за 

ПИ 55782.500.69, в местността „Пладнището“ землище на гр. Искър, община Искър. 

Поземлен имот с идентификатор 55782.500.69, землище на гр. Искър, общ. Искър Е 

разположена на около 2,5 km северно от регулационните граници на гр. Искър. 

Непосредствено от западната граница на имота преминава р. Искър. 
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Местоположение на засегнатата територия 

Поземлен имот с идентификатор 55782.500.69, землище на гр. Искър, общ. Искър е 

собственост на „МЛ- Консулт-2009 ЕООД, съгласно Договор за продажба на недвижим имот 

— частна общинска собственост от 12.08.2015 г. Съгласно скица на поземлен имот №15-

529584-14.06.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър — гр. Плевен, имотът е 

с трайно предназначение на територията „Земеделска , 7-ма категория, при неполивни 

условия, с начин на трайно ползване »Друг ВИД земеделска земя , с площ 145812 м2. 

Действащият към момента ОУП на община Искър отрежда ПИ 55782.500.69 като „Кариера с 

право на промяна на трайното предназначение“. Необходимостта от частично изменение на 

ОУП на Община Искър се налага поради промяна на инвестиционните намерения на „МЛ-

Консулт-2009“ ЕООД за ПИ 55782.500.69, а именно производство на електроенергия от 

възобновяеми източници чрез фотоволтаична централа. Изменението на ОУП на Община 

Искър се състои в изменение на предвиждането за ПИ 55782.500.69 от „Кариера с право на 

промяна на трайното предназначение“ в „Предимно производствена (Пп) устройствена 

зона“, с конкретно отреждане „За производство на електроенергия от възобновяеми 

източници - фотоволтаична електроцентрала“. 

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 

ОЦЕНЯВАНИЯ ПЛАН  МОГАТ ДА ОКАЖАТ НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ. 

Обща оценка на кумулативното въздействие на изменението на ОУП   
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Подходът, приложен за извършване на оценката на кумулативното въздействие, е 

основан на обща методологически рамка, а именно оценка на потенциалните кумулативни 

въздействия на съществуващи, одобрени или в процес на одобряване и/или разработване 

обекти върху компонентите/фактори на околната среда като са анализирани:  

1. Ефектите с натрупване – общият ефект от различни въздействия върху всеки отделен 

компонент/фактор на околната среда;  

2. Ефектите с наслагване:  

 натрупване на еднакви въздействия, което води до ново значително въздействие; 

 натрупване на различни въздействия, което води до ново значително въздействие; 

3. Ефектите във времето – оценка на възможни въздействия, които възникват в 

различните етапи на реализация на обектите (строителство, експлоатация и извеждане от 

експлоатация) и които водят до ново значително въздействие. Оценката на кумулативното 

въздействие и значимостта е извършена при отчитане на степента на въздействие върху 

компонентите/факторите на околната среда. 

Докато индивидуалното въздействие на дадена дейност може да бъде приемливо само 

по себе си то в комбинация с други въздействия от други Инвестиционни предложения, може 

да доведе до неприемливи кумулативни въздействия.  

Кумулативните въздействия са резултат от ефектите на дадено действие, свързано с 

определно инвестиционно предложение или дейност, комбинирани с ефектите от други 

проекти или дейности. Следователно при оценката на конкретно инвестиционно 

предложение, план или програма е важно да се вземат предвид и потенциалните 

кумулативни въздействия.  

Има три основни типа кумулативно въздействие: 

 • Адитивни въздействия, при които ефектите от многобройни източници се натрупват 

и увеличават въздействията върху околната среда;  

• Въздействия, при които множество източници си взаимодействат и причиняват нова 

форма на въздействие;  

 • Непреки въздействия, при които определена дейност, свързана с инвестиционно 

предложение води до действия и свързани с тях въздействия, които не са пряко свързани с 

инвестиционното предложение.  

При идентификацията и оценката на кумулативните въздействия от строителството, 

предпусковите дейности (подготовка за пускане в експлоатация) и експлоатацията на 

Инвестиционното предложение и други предложени проекти е използван качествен подход. 

Идентифицирани са рецепторите на околната и социална среда, които има вероятност да се 

засегнат от кумулативни въздействия, като е отчетено географско и времево застъпване с 

инвестиционното предложение, план или програма.  

Трансгранични въздействия са тези въздействия, които могат да засегнат държави, 

различни от държавата или държавите, в които ще се осъществява инвестиционното 

предложение, план или програма.  

Смекчаване на въздействията - Оценката на въздействията има за цел да гарантира, че 

решенията, свързани с инвестиционните предложения са взети при цялостно познаване на 

очакваните въздействия върху околната и социална среда. Оценката на въздействията е 

важен етап от процеса на екологична оценка, който улеснява определянето на мерки за 

смекчаване на въздействията. В ЕО е оценен потенциалът за предотвратяване, намаляване, 

смекчаване, отстраняване или компенсиране на потенциалните неблагоприятни въздействия 

от инвестиционните предложения, планове и програми и са определени съответни дейности 

за управление и мониторинг. В този процес са включени и експертите по ЕО, които 
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съвместно с архитектите разработващи ОУП определят практическите и икономически 

подходи за намаляване на въздействията до възможно най-голяма степен.  

Прилагат се специфични смекчаващи мерки, които се идентифицират с въздействията 

за всеки компонент и фактор на околната и социална среда. 

Оценка на остатъчни въздействия - След идентифициране и съгласуване на 

приложимите смекчаващи мерки, екипът по ЕО оценява отново възможността за възникване 

на въздействия, приемайки, че смекчаващите мерки са приложени при проектирането и 

експлоатацията на ОУП. 

В българското законодателство формулировка на понятието „кумулативни 

въздействия” единствено е дадена в параграф 3, т. 10 от ДР от  Наредбата 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 ( Наредбата по ОС приета 

с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., в сила от 11.09.2007 г.)       “Кумулативни въздействия” са 

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

план, програма и проект/инвестиционно предложение, когато към него се прибави ефектът 

от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи планове, програми и 

проекти/инвестиционни предложения, независимо от кого са осъществявани тези планове, 

програми и проекти/инвестиционни предложения.   Кумулативните въздействия могат да са 

резултат от отделни планове, програми и 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. 

 В тази точка ще бъдат разгледани кумулативните въздействия и връзката между 

всички  планове, програми, проекти и  инвестиционни предложения. 

 По експертно мнение за анализ на кумулативното въздействие от реализацията на 

плана бяха разгледани всички землища в община Искър и община в границата на зоната, в 

които има процедирани намерения и всички землища на териториите на други общини и 

области, които пападат в обхвата  на  защитена зона „Река Искър“ с идентификационен код 

BG0000613 определена за за опазване на естествените местообитания и  на дивата флора и фауна 

по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

За оценката на ИП/ПП е поискана и получена информация от МОСВ – с писмо с 

изх .№ ЗДОИД-83/04.11.2022 г. и Решение № - 195/04.11.2022 г. и публикуваната 

информация на интернет страницата на РИОСВ Плевен (писмо по ЗДОИД – изх. № 

ОИК-6-64 (1)/17.11.2022 и Решение № 64/16.11.2022 г. – получено на 15.12.2022 г. по e-

mail), както и от https://registers.moew.government.bg/ovos/ за процедури по реда на 

ОВОС и https://registers.moew.government.bg/eo/ за процедури по реда на ЕО  са  описани  

инвестиционни предложения в границите на защитената зона  ЗЗ „ Река Искър” от 2007 

г, до 2022 г. във връзка с изготвяне на настоящата оценка на изменението на ОУП 

Искър.  

Одобрените с Решение на Компетентния орган инвестиционни предложения, планове, 

програми и проекти, които са реализирани или се предвиждат да се реализират и попадат в 

границите на ЗЗ са представени в долните таблици. 

 

Съгласно получена информация от РИОСВ - Плевен, в чиито териториален обхват 

попада Защитена зона „Река Искър”, инвестиционните предложения, планове, програми и 

проекти, които се предвиждат да се реализират в границите на защитената зона са следните: 

До момента няма изготвени и приети от МОСВ единни критерии, методики или 

математически модел за изготвяне на оценка на кумулативния ефект. Всяка оценка на 

https://registers.moew.government.bg/ovos/
https://registers.moew.government.bg/eo/
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кумулативния ефект при оценяване на устройствените зони към ОУП би била субективна. За 

определяне прага на риска и по-точно пресмятане, при оценяване на съвкупното въздействие 

от реализацията на новоприетите зони, са разгледани всички ППП/ИП на територията на 

всички населени места попадащи в разглежданите ЗЗ (производства, които при изграждането 

и функционирането си, биха влошили показателите на околната среда). 

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

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

план, програма и проект/инвестиционно предложение, когато към него се прибави ефектът 

от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи планове, програми и 

проекти/инвестиционни предложения, независимо от кого са осъществявани тези планове, 

програми и проекти/инвестиционни предложения. Кумулативните въздействия могат да са 

резултат от отделни планове, програми и 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. 

Представени са обобщени резулати, като площите са изчислени на база всички 

ППП/ИП, предоставени от РИОСВ Плевен, МОСВ и съществуващите регистри. При 

изчисленеито на процента на отнемане на територия от ЗЗ, са изключени регионалните 

проучвания на водоснабдяване и канализация за подообряване и развитие на ВиК мрежата, 

програмите за управление на отпадъците, стратегиите за развитие и план - извлечения за 

промяна вида на сечта и горско - стопански програми, тъй като те практически не отнемат 

площи от защитената зона. Също така, предвид територията на настоящия ОПУ, за оценка на 

съвкупността на неблагоприятните ефекти, би следвало да се разглежда територията 

обхващаща общината, обект на плана. В тази връзка е изчислен процента на отнемане на 

територия от одобрените ППП/ИП, които са реализирани или ще се реализират и пряко 

отнемат от тези територии. За изчислване на кумулативния ефект, трябва да се има предвид, 

този процент, отнесен към териториите, които ще бъдат отнети, след реализиране на ОПУ. 

За оценката на ИП/ПП е поискана и получена информация от МОСВ – с писмо с 

изх .№ ЗДОИД-83/04.11.2022 г. и Решение № - 195/04.11.2022 г. и публикуваната 

информация на интернет страницата на РИОСВ Плевен (писмо по ЗДОИД – изх. № 

ОИК-6-64 (1)/17.11.2022 и Решение № 64/16.11.2022 г. – получено на 15.12.2022 г. по e-

mail), както и от https://registers.moew.government.bg/ovos/ за процедури по реда на 

ОВОС и https://registers.moew.government.bg/eo/ за процедури по реда на ЕО  са  описани  

инвестиционни предложения в границите на защитената зона  ЗЗ „ Река Искър” от 2007 

г, до 2022 г. във връзка с изготвяне на настоящата оценка на изменението на ОУП 

Искър.  

Съгласно налични данни за  обекти, планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения, с чието бъдещо изграждане или едновременна експлоатация има вероятност от 

поява на кумулативен ефект при реализацията и на разглеждания ОУП в неговата цялост, в 

границите на защитени зони  ефектът може да бъде свързан с пряко усвояване и увреждане 

на природни местообитания и местообитания на видове, фрагментация и други косвени 

въздействия -замърсяване с отпадъци, промяна на хидрологичния режим, увеличаване на 

https://registers.moew.government.bg/ovos/
https://registers.moew.government.bg/eo/
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фактора безпокойство и др.) и във връзка с писмо с изх .№ ЗДОИД-83/04.11.2022 г. и 

Решение № - 195/04.11.2022 г. на МОСВ и публикуваната информация на интернет 

страницата на РИОСВ Плевен,  са  описани  инвестиционни предложения в границите на 

защитената зона ЗЗ „ Река Искър”, във връзка с изменението на ОУП Искър за периода от 

2007 г, до 2022 г. 

№ ИН № на имоти  Площ в дка  НТП Землище  ЗЗ код  Решение  

1 

Изграждане на МВЕЦ Долен 

Искър 4 на р. Искър  (в коритото 
на реката)   К.т. 0 - Староселци BG0000613 

ПН-
36/14.04.2007 

2 

Изграждане на МВЕЦ Долен 

Искър 4 на р. Искър  (в коритото 

на реката)   К.т. 0 - 

Долни 

Луковит  BG0000613 

ПН-

36/14.04.2007 

3 

Добив на инертни материали от 

наностните отложения в 

коритото на р. Искър К.т. 0 - Староселци BG0000613 

ПН-

31/14.04.2008 

4 

Добив на баластра от 
динамичните запаси на река 

Искър К.т. 2.167 - Искър  BG0000613 

ПН 86- 

ПР/25.08. 2009 

5 

Добив на инертни материали от 

динамичните запаси на р. Искър река Искър 9.78  - Искър BG0000613 

ПН 2-2 /13.11. 
2009 

 

6 

Инсталиране на временна 

мобилна пресевна инсталация 40052 2.5 - Искър BG0000613 

ПН 031-

ОС/25.08. 2009 

7 

Почистване на речно корито, 

изграждане и укрепване на 

дребно мащабни 
инфраструктурни съоръжения на 

река Писаровска, за 

предотвратяване на наводнения 
на територията на гр. Искър, 

общ. Искър 

в регулациата 

на гр. Искър - 
река 

Писаровска 3200 метра дължина - Искър BG0000613 

ПН 68 

ПР/28.10.2010 

8 

Ел. захранване на съществуваща 
животновъдна ферма в ПИ № 

000052, м. Писаровска могила, с. 

Долни Луковит, община Искър, 
област Плевен 

000052, 0.35, 
0.29, 0.489, 

0.36, 0.37, 0.42, 

0.47, 0.48, 0.58, 
0.54, 0.53 120 м.  

Долни 
Луковит  

ПН 059-
ОС/21.12.2010 

9 Изграждане на овчарник  № 047071 3.0 - Искър BG0000613 

ПН 40-

ПР/27.06. 2011 

10 

“Промяна начина на трайно 
ползване на поземлен имот № 

349002, с. Писарово, община 

Искър, област Плевен” № 349002 27.304 -  с. Писарово BG0000613 

ПН 058-
ОС/2013 г. 

Да се извърши 

ОСВ  

11 

“Изземване на наносни 
отложения отречното корито на 

р. Искър, находящ се на 560 

метра южно от бент на реката в 
ПИ № 000951 /м. “Тульовото”/ в 

земл. на с. Писарово, общ. 

Искър, обл. Плевен и в ПИ № 
000239 /м. “Панчовец”/ в земл. 

на с. Глава,  общ. Червен бряг  ПИ 000951 7.702 - с. Писарово BG0000613 ПН 4 ПР /2013 

12 

"Изграждане на сграда за диви 
птици и сграда за охрана, с. 

Староселци, общ. Искър" 

000255 и 

000379 3.124 и 41.777 - Староселци BG0000613 

ПН 140-

ОС/2013 г. 

13 

“Стопанисване на стара 

баластриера в землището на с. 
Староселци, община Искър, 

област Плевен, за спортен 
риболов” 000125 195.018 - Староселци BG0000613 

ПН 214-
ОС/2013 г. 

14 

Смяна начина на трайно 

ползване и промяна 

собствеността на поземлен имот 
(ПИ) №040051, с площ 175.166 

дка в местност "Край село", в 

землището на гр. Искър от  
пасище, мера" в "ливада" ПИ № 040051 175.166 - Искър BG0000613 

ПН 270-
ОС/2013 

15 

Смяна начина на трайно 

ползване 

ПИ №, № 

145040,  - 

Искър с. 

Писарово  

ПН 355-

ОС/2013 
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Общо за територията на цялата ЗЗ BG0000613 „Река Искър” са одобрени ИП, планове 

и програми с обща площ 834,22 дка, която представлява 0,86 % от площта на защитената 

зона.  

Като се има в предвид, че от една страна всички посочени по-горе проекти са 

процедирани по реда на ЗООС и ЗБР, а от друга ОУП ги разглежда като съществуващи 

такива, следва че не се очакват значими преки и косвени въздействия, които да окажат 

значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените 

зони в териториалния обхват на общината. Към това се добавя и факта, че с ОУП не се 

 на използваеми ливади в 

обработваеми  
ниви” в ПИ №, № 145040, 

143133, 145035, 145641, 143080, 

145403, 145055, 143112,143056, 
143039, 143038, 142210, 

142203,143075, 145051, 145037, 

145307, 145308,  
142077, 139020, 1382 

143133, 

145035, 
145641, 

143080, 

145403, 
145055, 

143112,143056, 

143039, 
143038, 

142210, 

142203,143075, 
145051, 

145037, 

145307, 
145308,  

142077, 

139020, 1382 

Прекратена  

16 

Разполагане на мобилна машина 
за обработка на инертен 

материал / Трошачно-пресевна-

промивна - ТППМ/ в поземлен 
имот №139019, разположен в 

местността "Боновото" от 
землището на гр. Искър, 

ЕКАТТЕ 55782, община Искър, 

област Плевен" ПИ №139019 22.48  Ливада  Искър BG0000613 

ПН 138-

ОС/2014 
Да се извърши 

ОСВ 
 

ПН 94-ОС/2015 

Прекратена 

17 

Промяна начина на трайно 
ползване на ПИ №500066 от 

«пасище, мера» в «друга 

селскостопанска территория» в 
землището на гр. Искър, община 

Искър, област Плевен”  № 500066 344.202 

Пасище, 

мера  Искър BG0000613 ПН 36-ОС/2015 

18 Лесоустройствена програма  № 146014 3.378 - Искър BG0000613 

ПН 088-

ОС/2011 

19 Горскостопанска програма  № 145450 2.841 - Искър BG0000613 

ПН 006-ОС 

/2012 

20 Горскостопанска програма  № 500373 6.00 - Искър BG0000613 

ПН 039-
ОС/2012 

21 Горскостопанска програма  № 403004 6.596 - с.Писарово  BG0000613 

ПН 157-

ОС/2012 

22 Горскостопанска програма № 403003 6.7 - с.Писарово BG0000613 

ПН 159-
ОС/2012 

23 Горскостопанска програма № 403006 1.4 - с.Писарово BG0000613 

ПН 160-

ОС/2012 

24 Горскостопанска програма № 244032 12. 403 - Искър BG0000613 

ПН 098-
ОС/2013 

25 План-извлечение  
124 "к", 124 
"л" 65.516 - с.Староселци  BG0000613 

ПН 263-

ОС/2013 
Прекратена  

26  109"щ1" 189  - с.Писарово BG0000613 

ПН 263-

ОС/2013 

27 Горскостопанска програма №403005 20 гора с.Писарово BG0000613 

ПН 159-
ОС/2015 

28 Горскостопанска програма  № 244024 59.999 гора Искър BG0000613 

ПН 164-

ОС/2015 

29 Горскостопанска програма № 138180 22.093 гора Искър BG0000613 

ПН 238-
ОС/2015 

  Общо ИП - 834,22    дка   
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предвиждат устройствени зони за замърсяващи производства, както и мащабно ново 

строителство в обхвата на или в непосредствена близост до тях. 

На база на направените по-горе анализи касаещи всички инвестиционни предложения 

на територията на три защитени зони в Община Искър в следващите точки ще бъдат 

разгледани и оценени предвижданията на ОУП и възддействията в обхвата на: 

 Защитена зона “Река Искър” с идентификационен код BG0000613 определена за 

опазване на естествените местообитания и  на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); 

 Анализ на кумулацията за Община Искър и бъдещото планиране в УЗ-Пп и 

ПУП-ПЗ, ПУП-ПП в обхвата на защитената зона. 

Основни цели и задачи на плана 

Изменение на общ устройствен план на община Искър и изработване на специализиран 

ПУП - План за Застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата 

инфраструктура за ПИ с идентификатор 55782.500.69, част от землището на гр. Искър, 

община Искър, област Плевен въз основа на: 

 Техническо задание по Чл. 125 от ЗУТ за изработване на изменение на общ 

устройствен план на община Искър и изработване на специализиран ПУП - План за 

Застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за ПИ с 

идентификатор 55782.500.69, част от землището на гр. Искър, община Искър, област Плевен, 

одобрено от ОС-Искър; 

 Решение № 361 от 25.02.2022 г. по Протокол № 36 на Общински съвет към Община 

Искър за допускане изработване на изменение на общ устройствен план на община Искър и 

изработване на специализиран ПУП - План за Застрояване и Парцеларни планове за 

елементите на техническата инфраструктура за ПИ с идентификатор 55782.500.69, част от 

землището на гр. Искър, община Искър, област Плевен; 

Целите и задачите на ОУП- Искър произтичат от предназначението на устройствените 

планове за формиране на хармонична жизнена среда в населените места при отчитане на 

спецификата на конкретния обект и изискванията, предявени с Плановото задание.  

Главните  цели на ОУП на община Искър са :  

 Да прекрати наложената от предходното време безплановост на управлението, 

породена от факта, че след 1989 годита беше сменена обществено-политическата система в 

РБългария, а повечето градове и общини в България останаха със старите си устройствени  

разработки от 80-те години на XX  век, които до този момент не  са актуализирани. 

 Да отчете изискванията на ЕС  за устойчиво развитие и  поетите ангажименти в 

Глава 21 „Регионално развитие” за балансиран подход към всички териториални нива, т.е., че 

„урбанизираните територии” са органично прилежаща, неразделна част от зоната на активно 

влияние, региона, страната, което означава, че нейните проблеми могат да се решават само 

при отчитане на тези връзки. 

 Да оползотвори набраната информация – резултат от досегашното развитие в 

последните 20 годин, от изготвените проучвания и частични проекти, изводите от които 

показват нуждата от балансиране на хипертрофираните или намаляващи капацитета си (или 

изчезващи) функционални подсистеми на населените месат и общото пространствено 

развитие на община Искър; 

 Да отчете реалния процес на усвояването на фондовете от присъединяването на 

страната към  Европейския съюз  и приемането на нови евростандарти – „огледало” на 
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достигнатото ниво на организация та урбанизираните и землищни  територии във всичките 

аспекти и „стремежа” към по-приветливо и добро пространствено – „ЕВРО обкръжение” ; 

 Да реализира осъзнатата необходимост от изработване на Общия устройствен план 

на общината, като инструмент за управление на нейното развитие, при новите социално -

икономически условия за следващите 20 години. 

С изменението на ОУП територията в която попадат гореописаните имоти е определена 

като „Кариера с право на промяна предназанечнието на земята“. 

Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55782.500.69 е частна собственост на 

„МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД, трайното предназначение на територията е Земеделска, начин 

на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 

7, площта на имота е 145 812 кв.м. 

В тази точка първо ще бъде разгледано въздействието на сегашното състояние в 

защитената зона в обхвата на община Искър с бъдещите предвиждания на устройствени зони 

в изменението на ОУП Искър, след което ще бъдат анализирани и цялостните предвиждания 

в общината. 

Оценката на степента на въздействие на ОУП Искър с предмета и целите за опазване на 

засегнатите защитени зони се извършва в рамките на процедурата по екологична оценка. 

В  Оценката на степента на въздействие на ОУП Искър са взети предвид следните 

принципи: 

 Използване на най-добрата налична информация за да бъде проведена оценката; 

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

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

лошия сценарий за всяко вероятно въздействие, в рамките на научните предпоставки за 

съществуване на такова въздействие. 

 Връзката между чл. 6/3/ на Директива 92/43 ЕИО „Планове или проекти, които не са 

непосредствено свързани с управлението на територията или не са необходими за него, но 

които поотделно или във взаимодействие с други планове и проекти могат да окажат 

значително влияние, се подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им върху 

територията от гледна точка на целите на съхраняването на тази територия. При 

съблюдаване на резултатите от изпитанието за въздействието върху територията и при 

спазване на разпоредбите на параграф 4 компетентните национални органи одобряват плана 

или проекта само след като установят, че той няма да има отрицателно влияние върху 

съответната територията и ако е подходящо, след като са получили мнението на 

обществеността“, 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 се водят за опазване или възстановяване на 

благоприятния природозащитен статус на видовете и местообитанията. 

 Във връзка с горното, целостта и целите на защитените зони от значение за 

общността са тълкувани в светлината на подробните параметри на природозащитен статус на 

природните местообитания и видовете. 

Целта на анализа за бъдещо планиране е да се постигне увереност, че предвижданията 

на изменението на ОУП няма да доведат до значителни отрицателни въздействия, които са с 

неприемливи и негативни въздействия върху целостта и целите на защитените зони и 

предмета на опазване в тях и за Европейската общност, вкл. и за прилагане на мерки за 

тяхното ограничаване. 
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 Защитена зона “Река Искър” с идентификационен код BG0000613 определена за 

опазване на естествените местообитания и  на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 

и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

Предмета и целите на опазване в зоната са природни местообитания: бозайници: 

земноводни и влечуги. В зоната се цели запазване на: 

• Площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните 

популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.  

• Естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, 

предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези 

местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.  

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 

видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.  

Съгласно предоставената информация на основание чл. 17, чл. 26, ал. 1 от Закона за 

опазване на околната среда, във връзка с чл. 24 от Закона за достъп до обществена 

информация от МОСВ и след взетите данни от интернет страницата на РИОСВ - Плевен за 

Защитена зона “Река Искър”. 

 

В границите на защитена зона “Река Искър” с идентификационен код BG0000613, 

съгласно изменението на ОУП Искър се предвижда: 

Предвижда се изменение на влязъл в сила Общ устройствен план (ОУП) на Община 

Искър, за който има постановено и влязло в сила Становище по екологична оценка (ЕО) № 

ПН 1-1 ЕО/2018 г. на РИОСВ Плевен, одобрен с Решение №650/20.11.2018г. на Общински 

съвет - Искър (обн. ДВ бр.102/2018г.). Предложеното изменение е в частта отнасяща се за 

ПИ 55782.500.69, в местността „Пладнището“ землище на гр. Искър, община Искър. 

Поземлен имот с идентификатор 55782.500.69, землище на гр. Искър, общ. Искър Е 

разположена на около 2,5 km северно от регулационните граници на гр. Искър. 

Непосредствено от западната граница на имота преминава р. Искър. 
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Поземлен имот с идентификатор 55782.500.69, землище на гр. Искър, общ. Искър е 

собственост на „МЛ- Консулт-2009 ЕООД, съгласно Договор за продажба на недвижим имот 

— частна общинска собственост от 12.08.2015 г. Съгласно скица на поземлен имот №15-

529584-14.06.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър — гр. Плевен, имотът е 

с трайно предназначение на територията „Земеделска , 7-ма категория, при неполивни 

условия, с начин на трайно ползване »Друг ВИД земеделска земя , с площ 145812 м2. 

Действащият към момента ОУП на община Искър отрежда ПИ 55782.500.69 като „Кариера с 

право на промяна на трайното предназначение“. Необходимостта от частично изменение на 

ОУП на Община Искър се налага поради промяна на инвестиционните намерения на „МЛ-

Консулт-2009“ ЕООД за ПИ 55782.500.69, а именно производство на електроенергия от 

възобновяеми източници чрез фотоволтаична централа. Изменението на ОУП на Община 

Искър се състои в изменение на предвиждането за ПИ 55782.500.69 от „Кариера с право на 

промяна на трайното предназначение“ в „Предимно производствена (Пп) устройствена 

зона“, с конкретно отреждане „За производство на електроенергия от възобновяеми 

източници - фотоволтаична електроцентрала“. 

Общо за територията на цялата ЗЗ BG0000613 „Река Искър” са одобрени ИП, планове 

и програми с обща площ 834,22 дка, която представлява 0,86 % от площта на защитената 

зона.  

В кумулация за с бъдещите предвиждания, общата засегната площ на ЗЗ BG0000613 

„Река Искър”, възлиза на 980,032 дка или 1,01% от площта на зоната. 
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Съгласно разпоредбите на ЗОЗЗ и ЗУТ, за да се урабанизира територията и реализира 

дейноста по инвестиционните намерения на Възложителя „МЛ- КОНСУЛТ-2009“ ЕООД, а 

именно производство на електроенергия от възобновяеми източници - фотоволтаична 

електро централа е необходимо да се промени предназначението на земята в обхвата му, а 

това се извършва въз основа на влязъл в сила Подробен устройствен план (ПУП), който 

съответства на предвижданията на действащ Общ устройствен план (ОУП) за територията. 

Съгласно чл. 134, ал. З от ЗУТ, когато с ПУП се налага изменение на ОУП, първо се 

изменя ОУП, като може да се допусне едновременно изработване на двата плана, при 

условие, че първо се одобрява изменението на ОУП и след него се одобрява ПУП. С оглед 

изискванията на чл.103, ал.4 и чл.104,ал.1 от ЗУТ за съподчиненост и съобразяване на 

устройственото планиране с устройствените планове от по-горна степен, изработването и 

одобряването на ПУП в противоречие с действащ ОУП е недопустимо. 

Предвид гореизложеното и промяната в инвестиционните намерения на Възложителя за 

поземлен имот 55782.500.69 следва да бъдат отразени в предвижданията на ОУП на община 

Искър и след изменението му да се изработи Специализиран ПУП - План за Застрояване 

(ПУП-ПЗ) по чл.111 от ЗУТ и Парцеларни планове за елементите на техническата 

инфраструктура (ПУП-ПП), с който да се предвиди Предимно производствена (Пп) 

устройствена зона с конкретно отреждане „За производство на електроенергия от 

възобновяеми източници - фотоволтаична електро централа“. 

Териториално устройствената политика на изменението на ОУП Искър отделя особено 

внимание на предпазването и намаляването на посегателствата върху околната среда  чрез  

използване на природосъобразни технологии в селското и горското стопанство, насърчаване 

на екологосъобразни транспортни и енергийни системи, възстановяване на пустеещите  

терени в урбанизираните зони и рехабилитация на тяхната среда, възстановяване на околната 

среда в зони, както и контрол на субурбанизацията.  

Като обобщение на гореизложеното следва да се подчертае, че бъдещите предвиждания 

с ОУП не оказват  кумулативно въздействие сумарно с всички останали и не се очаква 

въздействие върху компонентите на околната среда и защитените  зони предмет на опазване 

на територията на Община Искър. 

 

3. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ПЛАНА, КОИТО САМОСТОЯТЕЛНО 

ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И 

ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХА МОГЛИ ДА ОКАЖАТ 

ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ИЛИ НЕЙНИТЕ 

ЕЛЕМЕНТИ. 

Общите цели на оценката за съвместимост са насочени към по-добро обвързване на 

плана и опазване на биологичното разнообразие, увеличаване на участието в процеса на 

вземане на решение на представители на различни заинтересовани групи и институции, чрез 

запознаване с плана и неговата оценка.  

Главната цел на оценката за съвместимост на изменението на ОУП Искър е да 

анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи 

мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и 

предмета на опазване в защитените зони. По този начин се постига редуциране на рисковете 

за околната среда и зоните от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за 

разработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП.   



 

 

 

 

 

23 

Предвижда се изменение на влязъл в сила Общ устройствен план (ОУП) на Община 

Искър, за който има постановено и влязло в сила Становище по екологична оценка (ЕО) № 

ПН 1-1 ЕО/2018 г. на РИОСВ Плевен, одобрен с Решение №650/20.11.2018г. на Общински 

съвет - Искър (обн. ДВ бр.102/2018г.). Предложеното изменение е в частта отнасяща се за 

ПИ 55782.500.69, в местността „Пладнището“ землище на гр. Искър, община Искър. 

Поземлен имот с идентификатор 55782.500.69, землище на гр. Искър, общ. Искър Е 

разположена на около 2,5 km северно от регулационните граници на гр. Искър. 

Непосредствено от западната граница на имота преминава р. Искър. 

Поземлен имот с идентификатор 55782.500.69, землище на гр. Искър, общ. Искър е 

собственост на „МЛ- Консулт-2009 ЕООД, съгласно Договор за продажба на недвижим имот 

— частна общинска собственост от 12.08.2015 г. Съгласно скица на поземлен имот №15-

529584-14.06.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър — гр. Плевен, имотът е 

с трайно предназначение на територията „Земеделска , 7-ма категория, при неполивни 

условия, с начин на трайно ползване »Друг ВИД земеделска земя , с площ 145812 м2. 

Действащият към момента ОУП на община Искър отрежда ПИ 55782.500.69 като „Кариера с 

право на промяна на трайното предназначение“. Необходимостта от частично изменение на 

ОУП на Община Искър се налага поради промяна на инвестиционните намерения на „МЛ-

Консулт-2009“ ЕООД за ПИ 55782.500.69, а именно производство на електроенергия от 

възобновяеми източници чрез фотоволтаична централа. Изменението на ОУП на Община 

Искър се състои в изменение на предвиждането за ПИ 55782.500.69 от „Кариера с право на 

промяна на трайното предназначение“ в „Предимно производствена (Пп) устройствена 

зона“, с конкретно отреждане „За производство на електроенергия от възобновяеми 

източници - фотоволтаична електроцентрала“. 

 

 

 

Характерът на дейностите свързани с реализацията на проекта за изменение на общия 

устройствен план на община Искър предполага следните най-общи въздействия върху 

компонентите и факторите на околната среда.  

 

Етап на строителство 

Извършване на значителни по обем земни работи свързани с подравняване и изкоп на 

основи за жилищните сгради. Значителни по обем земни работи - изкопи включващи 

изграждането на нова инфраструктура - водоснабдяване, ел. захранване, канализация. 

 Подготовка на терена и строителство 

 пряко унищожаване на площи от местообитания при разчистване на терена и 

изземване на повърхностния почвен слой; 

 унищожаване на убежища на животни; 

 възможна смъртност на индивиди; 

 фрагментация на местообитания; 

 безпокойство на животните заради засилено присъствие на хора, строителна и 

транспортна техника. 

 Движение на транспортна и строителна техника 

 безпокойство на индивиди; 

 утъпкване на растителност, унищожаване на отделни индивиди растения в обхвата 

на строителната площадка; 
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 възможно прегазване на отделни индивиди земноводни и влечуги. 

 Генериране на шум 

 безпокойство на пребиваващи в близост животински видове с най-голяма степен в 

период на размножаване. 

 Ландшафтно-озеленителни мероприятия 

 промяна на структурата и видовия състав на местообитанията; 

 нахлуване на агресивни видове, несвойствени за района. 

 

Етап на експлоатация 

 Трафик 

 трайна фрагментация на местообитания на животински видове; 

 трайна фрагментация на приоритетни природни местообитания; 

В следващата схема е представена връзката между отделните елементи на изменението 

на ОУП на община Искър и възникващите от тях потенциални въздействия. 

Елемент на изменението 

на ОУП 
Потенциални въздействия 

Етап на планиране и 

оценка на 

въздействията 
 

Пп 

Строителство на сгради 

- пряко унищожаване или 

увреждане на 

местообитания; 

- смъртност на индивиди, 

унищожаване на яйца на 

земноводни влечуги и 

гнезда и леговища на 

бозайници; 

- увреждане на ландшафта, 

увреждане на 

възможностите за 

устойчиво 

природосъобразно развитие 

на защитените зони 

(природосъобразен 

туризъм, земеделски земи); 

- Замърсяване със 

строителни и твърди битови 

отпадъци. 

Оценка на въздействията 

на този етап от планиране, 

условия за изпълнение на 

следващия етап на 

планиране 

Съпътстващи инженерни 

съоръжения - огради, 

противоерозионни 

съоръжения, отводнителни 

съоръжения, укрепващи 

бреговете на реките 

съоръжения 

- пряко унищожаване на 

местообитания 

- фрагментация на 

местообитания 

-увреждане качеството на 

съседните местообитания 

- промяна на ландшафта, 

увреждане на 

възможностите за 

устойчиво 

природосъобразно развитие 

на защитените зони 

Оценка на въздействията 

на този етап от планиране, 

условия за изпълнение на 

следващия етап на 

планиране 
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(природосъобразен туризъм 

земеделски земи) 

- унищожаване на яйца и 

ларви на земноводни, 

следствие от отводняване и 

дрениране на терени. 

- създаване на бариери, 

препятстващи естествения 

генетичен обмен при бавно 

подвижни животни. 

 

Временни строителни 

площадки и съоръжения, 

строителни дейности 

- пряко унищожаване на 

местообитания; 

- зариване на бавно 

подвижни животни в 

площадките за депониране 

на почва; 

- унищожаване на яйца и 

ларви на земноводни, яйца 

на влечуги и гнезда и 

леговища на бозайници; 

- негативни въздействия 

върху растителните видове 

и деградационни промени в 

състава и структурата на 

растителните съобщества 

при замърсяване на 

местообитанията; 

- повишена опасност от 

пожари при засиленото 

антропогенно присъствие; 

- опасност от инциденти 

замърсявания. 

 

Оценка на въздействията 

на този етап от планиране, 

условия за изпълнение на 

следващия етап на 

планиране 

Увеличен антропогенен 

натиск при експлоатацията 

на сгради/съоръжения/произ 

водствени обекти 

- Промяна в структурата на 

местообитанията на 

растителните видове и на 

растителните съобщества 

вследствие утъпкване, паша 

и др. 

-Безпокойство на 

животните, увеличаване на 

шума и други дразнители; 

- Възможна опасност от 

пожари поради засиленото 

антропогенно присъствие 

- Опасност от инцидентни 

замърсявания при аварии в 

техническата 

Оценка на въздействията 

на този етап от планиране, 

условия за изпълнение на 

следващия етап на 

планиране 
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инфраструктура; 

-Увреждане на 

възможностите за 

устойчиво 

природосъобразно развитие 

на защитените зони; 

- Замърсяване на 

природните местообитания 

с отпадъци, генерирани от 

сградите/съоръженията. 

 

Депониране на излишни 

материали (почва, пясък) 

формирани при 

строителството 

-Пряко засягане на 

местообитания, промяна 

във структурата и 

функциите; 

-Възможна смъртност на 

животни, следствие от 

затрупване с излишни 

материали; 

-Унищожаване на леговища 

и гнезда на бозайници, на 

яйца на влечуги и 

земноводни; 

 

условия за изпълнение на 

следващия етап на 

планиране 

Озеленителни и рекултивац 

ионни дейности 

-Навлизане на вторични и 

производни растителни 

видове; 

-Деградация на 

флористичния състав на 

растителността в 

природните местообитания; 

-Неволно внасяне на 

инвазивни видове и 

създаване на предпоставки 

за тяхната експанзия. 

 

условия за изпълнение на 

следващия етап на 

планиране 

Поддържане на зелени 

площи чрез поливане, 

наторяване 

-опасност от негативни 

изменения на 

хидротермичния режим на 

местообитанията и 

хранителен режим на 

растенията и акумулация на 

биогенни елементи; 

-засоляване на почвите; 

-промени в структурата на 

съобществата от 

безгръбначни и други 

видове дребни гръбначни. 

Условия за изпълнение на 

следващият етап от 

планиране 

Трафик -трайна фрагментация на  
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местообитания на 

животински видове; 

- шумово замърсяване - 

безпокойство на животните; 

- евентуална смъртност на 

индивиди, при повишен 

трафик на МПС. 

 

Възможни въздействия върху типовете природни местообитания, предмет на 

опазване в защитените зони.  

 

Преки въздействия  
- Намаляване на площта на местообитанията.  

Намаляване на площта на местообитания в резултат от извършени строителни работи, 

свързани с усвояване на нови участъци от територията на защитените зони и унищожаване 

на естествена или полуестествена растителност.  

- Прегради за нормалното функциониране на местообитанията.  

- Фрагментиране на местообитания и популации.  

Косвени въздействия  
- Опасност от инцидентни замърсявания при аварии  

Инцидентни замърсявания на въздуха и почвите при усилен трафик на МПС и аварии 

могат да доведат до смътност на индивиди, влошаване на условията в околната среда, 

унищожаване на естествени местообитания.  

 

Възможни въздействия върху видове безгръбначни, предмет на опазване в 

защитените зони.  

Преки въздействия  
- Намаляване на площта на местообитанията.  

Намаляване на площта на местообитания в резултат от извършени строителни работи, 

свързани с изземване на почвена маса при изкоп за основите на бъдещите вилни сгради, 

унищожаване на естествена или полуестествена растителност, и затрупването й от 

депониране на излишни почвени и строителни материали.  

- Прегради за нормалното функциониране на местообитанията  

Реализирането на устройствените зони ще доведе до фрагментиране на местообитания 

и намаляване на техните площи.  

- Смъртност на индивиди.  

Не е изключена инцидентна смъртност на индивиди при пряко унищожаване на техни 

местообитания.  

Косвени въздействия  
Не се очакват. 

 

Възможни въздействия върху видове земноводни и влечуги, предмет на опазване в 

защитените зони, при най-неблагоприятни условия. 

 

Преки въздействия  
- Намаляване на площта на местообитания  

Намаляване на площта на местообитания в резултат от извършени строителни работи, 

свързани с усвояване на нови терени, изграждане на вилни сгради и спортни комплекси.  

- Фрагментация на популации  
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Новото строителство, което ще се извърши - вилни сгради и спортни комплекси и 

тяхното ограждане ще бъде трудно преодолимо за различните видове влечуги в защитената 

зона.  

- Смъртност на индивиди.  

Не е изключена смъртност на отделни индивиди по време на строителството на терени, 

които са пригодни местообитания за съответни видове.  

Косвени въздействия  
Не се очакват.  

 

Възможни въздействия върху видове птици, предмет на опазване в защитените 

зони.  

Преки въздействия  
 

- Намаляване на площта на местообитания  

Практическото реализиране на устройствените зони е свързано с усвояване на нови 

терени, което води до намаляване територията на местообитание на различни видове птици. 

Повишените нива на шум по време на извършваните строителни дейности и увеличено 

присъствие на работници ще прогони гнездящите птици от района на строителните дейности 

в местообитания дистанцирани от строителните обекти, които не са директно засегнати.  

- Фрагментация на местообитания  

Новото строителство при реализиране на устройствените зони не застрашава 

мигрирането на птиците поради тяхната мобилност и използване на неограничено въздушно 

пространство за придвижване.  

- Смъртност на индивиди.  

Има вероятността за пряко унищожаване на приплоди на земно гнездящи популации на 

птиците от различни таксономични групи в района на строителните дейности.  

- Прогонване на птици заради увеличено човешко присъствие.  

Строителните дейности, в района на новоизграждащите се обекти и сгради в отделните 

устройствени зони води до обезпокояване на птици, които имат способността бързо да 

привикват към новите условия.  

Косвени въздействия  
- Влошаване качеството на съседните местообитания заради безпокойство  

Значимо въздействие върху птиците се очаква от безпокойството, причинено от при-

съствието и дейностите на строителните работници. Безпокойството е резултат от шумово 

замърсяване - присъствие на строителни работници в близост, шумът от движението на 

транспортната и строителна техника. 

 

Възможни въздействия върху видовете бозайници, предмет на опазване в 

защитените зони, при най-неблагоприятни условия.  

Преки въздействия  
- Намаляване на площта на местообитания.  

Изграждането на вилните зони и територии за спорт и атракции съгласно 

предвижданията на плана, е свързано с усвояване на нови терени, което води до пряко 

увреждане на местообитания на животински видове и унищожаване на техни убежища. 

Формирането на шум и струпване на повече строителни работници, транспортна и 

строителна механизация ще обезпокои средната и едрата бозайна фауна в района на 

строителните площадки.  

- Фрагментация на местообитания  
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Районът, в който ще се реализират новите устройствени зони в по-голямата си част е 

антропогенно повлиян, в резултат на което местообитанията по отношение на едрите 

бозайници са с високо степен на фрагментация. Наличието на населени места, изградена 

пътна инфраструктура, обработваеми земеделски земи и прилежащи терени са със силно 

изразен антропогенен натиск. Такива местообитания са непригодни за едри бозайници.  

- Смъртност на индивиди  

Не е изключена смъртност на индивиди предимно на гризачи - новородени и млади 

екземпляри, при подготовка на строителните площадки, свързано с унищожаване на техните 

убежища, ако тази дейност се извършва през размножителния период и периода на 

отглеждане на малките.  

- Прогонване на бозайници заради засилено човешко присъствие.  

Голяма част от дивите бозайници са много чувствителни към човешко присъствие. 

Периодът на строителните дейности в отделните устройствени зони, ще бъде причина за 

тяхното прогонване от района на отделните устройствени зони, при строителството на 

отделните обекти в тях предвидени съгласно устройственото планиране.  

Косвени въздействия  
- Влошаване качеството на съседните местообитания заради безпокойство.  

Безпокойството, причинено от човешко присъствие в района на строителните площадки 

е значимо въздействие върху бозайниците след прякото унищожаване на вероятни техни 

местообитанията. Безпокойството се причинява и от шумово замърсяване - присъствие на 

хора и работеща строителна и транспортна механизация.  

 

Предвид площта и естеството на предвижданията на УЗ-ПП в имот, не се очаква 

значително въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитени 

зони BG0000613 “Река Искър” определена по Директива 92/43/ЕИО за опазване на 

местообитанията. 

 

4. ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, МЕСТООБИТАНИЯТА, ВИДОВЕТЕ 

И ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО И 

ТЯХНОТО ОТРАЗЯВАНЕ (ОТЧИТАНЕ) ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАН, 

ПРОГРАМА И ПРОЕКТ/ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

През 2002 г. в България стартира процесът по определяне на места, отговарящи на 

изискванията, поставени от Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания 

и на дивата фауна и флора и Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици. До края на 

2007 г. с решения на Министерски съвет са приети 114 защитени зони за опазване на дивите 

птици, покриващи 20,3 % от територията на България и 228 защитени зони за опазване на 

природните местообитанията, покриващи 29,5 % от територията на България. Общо в 

България са приети от Министерски съвет 332 защитените зони от НАТУРА 2000, 

покриващи общо 34,34 % от територията на страната. 

Екологични проблеми по отношение на флората и фауната в защитените зони, могат да 

бъдат в резултат на:   

 нарушения на местообитанията на растителните и животинските видове, промени в 

екосистемите в района в следствие от засилена урбанизация в района. Последствията могат 

да бъдат унищожаване на цели растения или промени в плътността на популациите, 

безпокойство на животинските видове, унищожаване на места за гнездене, хранене, почивка, 

фрагментация на местообитанията, интродуциране на неместни видове, които са по-

конкурентноспособни от местните такива и могат да ги изместят от техните екологични 

ниши. 

 промяна на биоразнообразието и замърсяване на крайречните и водните екосистеми 
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вследствие унищожаването на част от растителността, фрагментиране на местообитания и 

хабитатите, унищожаването на места за гнездене, храна и почивка на животински видове, 

интродуциране на неместни видове в следствие замърсяване на водните обекти с отпадъчни 

води, зауствани от остарелите и амортизирани ПСОВ и канализационните системи които 

заустват във водните обекти без необходимото пречистване.  

 дифузно замърсяване на местообитанията и хабитатите, промяна на 

биоразнообразието в екосистемите, мигриране на замърсителите по хранителните вериги, и 

промяна на биоразнообразието в екосистемите в резултат от интензивното земеделие в 

районите и наторяването на земеделските терени с азотни и фосфорни торове, органични 

торове и препарати за растителна защита;  

 

 унищожаване на отделни растения, месторастения и места за гнездене, в резултат на 

ерозиране в близост на хидротехническите съоръжения, и вследствие неправилното изсичане 

и оголване на терените.  

 замърсяване на почвите и растителността, унищожаване на отделни растения или 

намаляване на плътността на популациите, засягане на местообитания на застрашени и редки 

видове, намаляване на видовото разнообразие, безпокоене и прогонване на животни и птици, 

места за гнездене и хабитати на различни видове, и намаляване на биоразнообразието в 

резултат от създаването и наличието на нерегламентирани сметища. При интродуцирането 

на нови животински видове характерни за сметищата, се създава опасност за хората и 

домашните животни от разпространение на болести и зарази в околните територии.  

 преки въздействия от присъствието на строителна техника на площадки за бъдещо 

строителство - унищожаване на части или цели растения, нарушаване на растителната 

покривка или части от нея от строителната техника, нарушаване на целостта и засипване на 

тревната растителност с почва от изкопно-насипните дейности, и при временното 

съхраняване на хумусния слой, от строителните и металните отпадъци на терена по време на 

строителните дейности на всички видове обекти. Преките въздействия върху фауната са 

свързани с нарушаване на хабитатите, безпокойство и прогонване на животинските видове, 

унищожаване на местата за гнездене и промяна на биоразнообразието.  

 промяна в биоразнообразието на крайречните територии в следствие унищожаване 

на част от растителните и животинските популации, места за гнездене и промяна в състава на 

екосистемите при наводнения.  

 Устойчиво управление на биологичното разнообразие и опазване на местообитания 

и видове с европейско и национално значение от Националната екологична мрежа и извън 

нея ще доведе до подобряване на състоянието на екосистемите, ограничаване и спиране 

на загубата на биологично разнообразие. 

 

4.1 Защитена зона BG0000613 “Река Искър” 

На територията на община Искър, е предвидена изработка на изменението на 

ОУП и оценка на съвместимостта му и въздействие с предмета и целите на защитените 

зони по Натура 2000, попада част от общата територия на защитена зона „Река Искър”, 

код BG0000613 по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания. 
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Съгласно разпоредбите на РИОСВ Плевен-  писмо изх.  № 681 (13)/16.08.2022 г. и 

Решение № ПН ЕО – 22/2022 г. на Директора на РИОСВ Плевен, оценката е фокусирана 

върху  въздействието на изменението на ОУПО Искър  върху ЗЗ  „Река Искър” BG 

0000613. 

Защитена зона "Река Искър" е продължение на река Искър с голям комплекс от 

различни видове алувиални гори. Има много стари речни корита с различни водни 

съобщества предимно с Typha sp., Phragmites australis.  

Защитената зона е създадена с цел:  

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;  

- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително 

и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни  видове и условия на 

средата; 

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 

видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

В стандартния формуляр на ЗЗ „Река Искър” са включени 12 типа местообитания по 

Приложение І от Директива 92/43 /ЕЕС, 20 вида безгръбначни и риби, 8 вида земноводни и 

влечуги и 11 вида прилепи    по Приложение ІІ  от Директива 92/43 /ЕЕС 

(https://natura2000.egov.bg/EsriBg.Natura.Public.Web.App/PublicDownloads/SDF/Site_BG00006

13.pdf ). 

Общата характеристика на ЗЗ, по класове земно покритие  е представена в таблица 

 

Обща характепистика на защитената зона 

Класове земно покритие 

 

% Покритие 

Влажни ливади, мезофилни ливади  5 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, 

течащи води)  
10 

Екстензивни зърнени култури (вкл. 

ротационни култури с периодично оставяне на 

угар)  

18 

Изкуствени горски монокултури (например 

насаждения на тополи или екзотични дървета)  
15 

Сухи тревни съобщества, степи  25 

Тресавища, блата, растителност по 

крайбрежието на водоемите, мочурища  
2 

Храстови съобщества  10 

Широколистни листопадни гори  15 

Общо Покритие  100 

 

Типовете местообитания, предмет на опазване 

Типове природни 

местообитания от 

Приложение І от 

Директива 92/43 /ЕЕС 

Код 

Име 

3150 
Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion 

или Hydrocharition  

https://natura2000.egov.bg/EsriBg.Natura.Public.Web.App/PublicDownloads/SDF/Site_BG0000613.pdf
https://natura2000.egov.bg/EsriBg.Natura.Public.Web.App/PublicDownloads/SDF/Site_BG0000613.pdf
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3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubi, Bidention P.P  

6110* 
Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от 

Alysso-Sedion albi  

6210 
Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик 

Festuco brometalia  

6240 Субпанонски сухи тревни съобщества  

6250* Панонски льосови степни тревни съобщества  

6430 
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс  

91FO 
Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus 

excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion)  

91HO* Панонски гори с Quercus pubescens  

91MO Балкано-панонски церово-горунови гори  

91ZO Мизийски гори от сребролистна липа  

91EO* 
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-

Pandion, Alnion incanae, Salicion  

 

Безгръбначните и риби,  предмет на опазаване 

Безгръбначни и 

риби включени в 

Приложение II на 

Директива 

92/43/EEC Код 

Име Местна 

популация 

Безгръбначни (Invertebrata) 

1032 Бисерна мида - Unio crassus  R 

1088 Обикновен сечко - Cerambyx cerdo  R 

1083 Бръмбар рогач - Lucanus cervus  R 

1089 Буков сечко - Morimus funereus  R 

1087 Алпийска розалиа - Rosalia alpina  R 

4064 Ивичест теодоксус - Theodoxus transversalis  
V 

Риби (Pisces) 

1130 Распер - Aspius aspius  С 

1138 Черна (балканска) мряна - Barbus meridionalis 

petenyi  
С 

2533 Голям щипок - Cobitis elongata  С 

1149 Обикновен щипок - Cobitis elongatoides  R 

1124 Белопера кротушка - Romanogobio 

albipinnatus  
С 

2555 Високотел бибан - Gymnocephalus baloni  R 

1157 Ивичест бибан - Gymnocephalus schraetzer  C 

1145 Виюн - Misgurnus fossilis  C 

2522 Сабица - Pelecus cultratus  Р 

1134 Европейска горчивка - Rhodeus sericeus 

amarus  
С 

1146 Балкански щипок - Sabanejewia balcanica  Р 

1160 Малка вретенарка - Zingel streber  R 

1159 Голяма вретенарка - Zingel zingel  С 
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Земноводни и влечуги,  предмет на опазване 

Земноводни и влечуги 

включени в Приложение 

II на Директива 92/43/EEC 

Код 

Име Местна популация 

Земноводни (Amphibia) 

1188 
Червенокоремна бумка - 

Bombina bombina  
С 

1193 
Жълтокоремна бумка - 

Bombina variegata  
Р 

1171 
Голям гребенест тритон - 

Triturus karelinii  
Р 

1993 
Добруджански тритон - 

Triturus dobrogicus  
Р 

Влечуги (Reptilia) 

1220 

Обикновена блатна 

костенурка - Emys 

orbicularis  

C 

1219 
Шипобедрена костенурка - 

Testudo graeca ibera  
Р 

1217 

Шипоопашата костенурка - 

Eurotestudo hermanni 

boettgeri  

P 

5194(1279) 
Пъстър смок – Elaphe 

sauromates 
P 

 

Прилепи,  предмет на опазаване 

Прилепи (Chiroptera) 

включени в 

Приложение II на 

Директива 92/43/EEC 

Код 

Име Местна популация 

1303 
Maлък подковонос - 

Rhinolophus hipposideros  
Р 

1324 
Голям нощник - Myotis 

myotis  
Р 

1304 

Голям подковонос - 

Rhinolophus 

ferrumequinum  

Р 

1310 
Дългокрил прилеп - 

Miniopterus schreibersi  
Р 

1316 
Дългопръст нощник - 

Myotis capaccinii  
Р 

1307 
Остроух нощник - 

Myotis blythii  
Р 

1302 
Подковонос на Мехели - 

Rhinolophus mehelyi  
Р 

1306 Средиземноморски Р 
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подковонос - 

Rhinolophus blasii  

1321 
Трицветен нощник - 

Myotis emarginatus  
Р 

1308 
Широкоух прилеп - 

Barbastella barbastellus  
Р 

1305 
Южен подковонос - 

Rhinolophus euryale  
Р 

 

Бозайници,  предмет на опазаване 

 

Бозайници ( Маmmals) 

включени в 

Приложение II на 

Директива 92/43/EEC 

Код 

Име Местна попул. 

1355 

 

Видра  

Lutra lutra  LUTRA LUT 
 

2609 
 Добруджански хомяк 

Mesocricetus newtoni 
V 

1335 
Лалугер 

 Spermophilus citellus 
C 

2635 
Пъстър пор  

Vormela peregusna 
Р 

2633 
Степен пор 

 Мustela eversmanni 
R 

Легенда :   P(present)-наличен вид, C(соmmon)- типичен вид,   R(rare)-рядък вид, V  (very rare)-много 

рядък вид 

 

Качество и значимост  

Зоната е една от най-важните в България за опазването на различен вид на край-речни 

местообитания - алувиални гори, стари речни корита, наводнените райони. С богата 

хидрофилна флора и фауна, включително много редки видове като Trapa natans, риби, 

безгръбначни, птици, бозайници. 

 

Територията се характеризира с остатъчни ксеротермни гори от космат и виргилиев 

дъб, цер и отчасти благун. Почти навсякъде в изграждането на горските екосистеми участва 

и келяв габър, мъждрян, драка (формирала се при деградирането на горите), смрадлика и 

тревни съобщества с доминиране на садина, белизма, луковична ливадина и други 

ксеротермни тревни видове, включително и степни елементи. Строго специфичните 

хидроклиматични условия, в съчетание с високопродуктивните почви и стилът на 

палеогеографското развитие на територията, обуславят разнообразието в растителната 

покривка и характерното разпределение на отделните растителни формации и асоциации.  

Отличителна черта е присъствието на ксерофитна и мезоксерофитна, микротермна и 

мезотермна растителност в ксеротермния дъбов пояс и в хълмистите равнини.  

Наблюдава силно редуцирано присъствие на условно коренна растителност предвид 

активната антропогенна намеса и усвояването на високата биопродуктивност на 

ландшафтите в културни фитоценози. Най-широко представени са площите, заети от 

агрофитоценози, настанени на мястото на гори от полски бряст (Ulmus minor), полски ясен 
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(Fraxinus oxycarpa), дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora). Върху широката вододелна 

повърхнина земеделските площи заемат пространствата на бивши гори от цер (Quercus 

cerris) и виргилиев дъб (Quercus virgiliana), често с примес от дръжкоцветен дъб.  

Смесените дъбови гори  (Quercetum mixtum) са запазили значението си в отделни 

пространства, териториално привързани към долината на река Искър и ограничени 

площи от дълбоките долини на нейните притоци. От разнообразните асоциации на този 

тип гори днес с най-голямо постоянство се срещат цер и космат дъб (Quercus pubescens), с 

все по-открояващото се участие на мъждрян (Fraxinus Ornus) в съпътстващия ги състав.  

На места се наблюдава вторично преобладаване на смрадлика (Cotynus coggygria). 

Добре представени са и смесените благуново-церови гори (Quercus cerris, Quercus frainetto). 

В лявото поречие са създадени изкуствени насаждения от бяла акация (Robinia pseudoacacia). 

Присъща за анализирания регион е мезоксеротермната тревна растителност с преобладаване 

на луковична ливадина (form.  Poaeta  bulbosae), пасищен райграс (Lolium perenne L.), 

троскот (Cynodon dactylon), на места и белизма (form. Dichantieta ischaemi).  

В долинни склонове се наблюдава участието на представители на полски бряст и 

полски ясен. Присъщо е присъствието на гори от черна елша (Alneta glutinosae), върби 

(Saliceta albae, Saliceta fragilis) и тополи (Populeta nigrae, Populeta albae). Придружават ги 

мезофитни тревни формации (Festuceta pratensis, Poaeta sylvicolae, Alopecureta pratensis, 

Lolieta pratensis, Agrostideta stoloniferae) (Бондев, 1991).  

Най-големият комплекс от естествени гори в Средна Дунавска равнина се намира 

между с.Писарово и гр.Искър. Различни по площ, мозаечно разположени, на много места - 

деградирали.  

 Естествените  гори са представени от следните  групи:  

•Гори от бяла топола (Populus alba). Те са на възраст около 30 години.  

•Смесени гори от елша (Alnus glutinosa), бяла върба (Salix alba) и бяла топола (Populus 

alba).  

•Гори с преобладаване на бяла върба (Salix alba). Участват и другите дървесни 

представители на крайречната растителност в различно съотношение. Mалки площи (до 10 

ха).  

•Гори на летен дъб (Quercus robur). Летният дъб - единични дървета или малки групи. 

Деградирала гора със залесяван между дъбовете салкъм.  

•През 2005-2006 г. много от крайречните гори и горските култури са били изсечени и 

унищожени. Продължават незаконните сечи на гори в региона.  

•Култури от хибридни тополи и салкъм (Robinia pseudoacacia). 

 

4.2.2. Обща характеристика  на  фауната  на територията на община  Искър 

 

Безгръбначната сухоземна фауна притежава голямо разнообразие сред насекомите. 

Характерни за региона са водните кончета (Callopteryx  virgo meridionalis, Aeshna affinis), 

малката богомолка (Ameles heldreichi), равнокрилото хоботно (Eurybregma  nigrolineata) и 

др. Значителен е броят на твърдокрилите насекоми, сред които бръмбарите листояди 

(Chrysolina graminis, Phratora vulgatissima), сечковците (Brachileptura tesserula, Vadonia 

imitatrix) и защитения бръмбар бегач (Calosoma sycophanta). Тук намират обитание 

широко разпространените в Европейския континент лесостепни видове мравки (Messor 

structor) и някои пеперуди (Parnassius Apollo, Colias hyale, Lopinga achine, Melitaea arduinna).  

Рибната фауна е представена от шаранови риби, сред които речен кефал (Leuciscus 

cephalus), обикновена мряна (Barbus barbus), скобар (Chondrostoma nasus), уклей (Alburnus 

alburnus), сребриста каракуда (Carassius auratus), малка кротушка (Gobio uranoscotus) и др.  

От земноводните се срещат червенокоремната бумка (Bombina bombina), обикновена 
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чесновница (Pelobates fuscus), балканска чесновница (Pelobates syriacus), наред с 

характерните рептилии - шипоопашата костенурка (Testudo  hermanni), кримски гущер 

(Podarcis taurica), змия пясъчница (Eryx jaculus), пъстър смок (Elaphe quatruolineata 

sauromates) и др.  

Бозайниците представляват своеобразен смесен комплекс от видове на степния биом 

с представители-обитатели на широколистните гори. От насекомоядните в района се 

срещат таралеж (Erinaceus concolor), белокоремна белозъбка (Crocidura  leucodon) и 

подковоносите (Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus euriale). Добре представени са 

заекът (Lepus capensis), обикновеният хомяк (Cricetus cricetus), язовецът (Meles meles), 

видрата (Lutra lutra), степният пор (Mustela eversmanni).  

Орнитофауната е изключително разнообразна и с подчертана биотична стойност, 

особено по отношение на водоплаващите видове. Срещат се белоока потапница (Aythya  

nyroca), ръждива чапла (Ardea purpurea), малка бяла чапла (Egretta garzetta), блестящ ибис 

(Plegadis falcinellus), сива гъска (Anser anser) и др. Антропогенното натоварване върху 

територията е довело до стесняване ареала на разпространение на редица фаунистични 

видове и силно редуциране на популациите им.  

 

4.2.3 Характеристика на територията предвидена за изменение на ОУП Искър - 

поземлен имот с кадастрален идентификатор: 55782.500.69. 

С изменението на ОУП територията в която попадат гореописаните имоти е определена 

като „Кариера с право на промяна предназанечнието на земята“. 

Поземлен имот с кадастрален идентификатор 55782.500.69 е частна собственост на 

„МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД, трайното предназначение на територията е Земеделска, начин 

на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 

7, площта на имота е 145 812 кв.м. 

Имотът се намира на около 1 400м от най-близката урбанизирана територия в с. Долни 

Луковит и на около 3000 м от най-близката урбанизирана територия в гр. Искър. 

Съгласно разпоредбите на ЗОЗЗ и ЗУТ, за да се урабанизира територията и реализира 

дейноста по инвестиционните намерения на Възложителя „МЛ- КОНСУЛТ-2009“ ЕООД, а 

именно производство на електроенергия от възобновяеми източници - фотоволтаична 

електро централа е необходимо да се промени предназначението на земята в обхвата му, а 

това се извършва въз основа на влязъл в сила Подробен устройствен план (ПУП), който 

съответства на предвижданията на действащ Общ устройствен план (ОУП) за територията. 

Съгласно чл. 134, ал. З от ЗУТ, когато с ПУП се налага изменение на ОУП, първо се 

изменя ОУП, като може да се допусне едновременно изработване на двата плана, при 

условие, че първо се одобрява изменението на ОУП и след него се одобрява ПУП. С оглед 

изискванията на чл.103, ал.4 и чл.104,ал.1 от ЗУТ за съподчиненост и съобразяване на 

устройственото планиране с устройствените планове от по-горна степен, изработването и 

одобряването на ПУП в противоречие с действащ ОУП е недопустимо. 

Предвид гореизложеното и промяната в инвестиционните намерения на Възложителя за 

поземлен имот 55782.500.69 следва да бъдат отразени в предвижданията на ОУП на община 

Искър и след изменението му да се изработи Специализиран ПУП - План за Застрояване 

(ПУП-ПЗ) по чл.111 от ЗУТ и Парцеларни планове за елементите на техническата 
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инфраструктура (ПУП-ПП), с който да се предвиди Предимно производствена (Пп) 

устройствена зона с конкретно отреждане „За производство на електроенергия от 

възобновяеми източници - фотоволтаична електро централа“. 

Технико-устройствени изисквания: 

Проектът за изменение на ОУП и проекта за ПУП-ПЗ и ПП следва да обхващат 

територия с обща площ 145 812 кв.м. 

Площадката предмет на заданието е имот собственост на „МЛ-КОНСУЛТ- 2009“ 

ЕООД и представлява поземлен имот с кадастрален идентификатор: 55782.500.69 

С парцеларните планове да се определят трасета на необходимите мрежи и елементи на 

техническата инфраструктура (електроснабдяване, водоснабдяване, транспортна 

инфраструктура и пр.), съобразно инвестиционните намерения на собственика и 

предписанията на експлоатационните дружества. 

Изисквания към проектната разработка: 

Проектите за изменение на ОУПО, ПУП-ПЗ и ПУП-ПП трябва да бъдат разработени 

върху актуален цифров модел - извадка от действащата кадастрална карта на землището на 

община Искър. Следва да са в подходящ мащаб за онагледяване на устройствените 

предвиждания върху територията в определения обхват. 

Съгласно ЗООС с Решение № ПН-36-ПР/2016 г. на Директора на РИОСВ е одобрено и 

резлизирано ИП “Добив и първична преработка на строителни материали - пясък и чакъл, 

подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище 

“ПЛАДНИЩЕТО”, разположено в землището на град Искър, община Искър, област Плевен”. 

Дейностите са предвидени да се реализират в имот 55782.500.66. В последствие имот 

55782.500.66 е разделен на три имота с идентификатори: 55782.500.69, 55782.500.70 и 

55782.500.71. Дейностите по добив на чакъл и пясък са реализирани само в имот 

55782.500.71. Двата имота 55782.500.69 и 55782.500.70 са били използвани като временни 

разтоварища на добита продукция и разполагане на тежката техника по добив, обслужване и 

товаро-разтоварна дейност. Настоящото изменение на ОУП, касае само имот 55782.500.69 с 

площ 145,812 дка. Теренът е антропогенно повлиян и със значително изменена растителност, 

която периодично е била променяна поради преминаването на техника за добив, товаро-

разтоварна дейност и поддръжка. 

 

Растителност и флора  

 

В миналото територията е била част от кариера за добив на чакъл и пясък от речната 

тераса на река Искър. Теренът е претърпял значителна промяна, тъй като са използвани 

тежка техника за добив и превоз на пясък и чакъл, като растителността е в постоянни 

сукцесионни процеси, заради присъствието на тежка техника и тя постоянно е пионерна. 

Обектът на проучване е част от територията на Плевенския район на Дунавския 

хълмисто-равнинен окръг на Илирийската (Балканска) фитогеографска провинция.  

В границите на имот 55782.500.69 най-активно е присъствието на Бяла куча лобода 

(Chenopodium album), обикновен щир (Amaranthus retroflexus), незабележим слез (Malva 

neglecta), лечебна мъдрица (Sisymbrium officinale),  татула (Datura sp.) лепката (Galium 
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aparine) и стерилната овсига (Bromus sterilis). На места има чисти петна от коприва (Urtica 

dioica) и бучиниш (Conium maculatum). Срещат се и групировки от ежова главица (Dactylis 

glomerata), змийско мляко (Chelidonium majus), овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), 

ливадина (Poa pratensis), типец (Festuca valesiaca), червена мъртва коприва (Lamium 

amplexicaule), мише просо (Hordeum murinum), родилна трева (Cardaria draba), 

представители на род Детелина (Trifolium sp.). Видовият състав се допълвa и от глухарче 

(Taraxacum officinale), лютиче (Ranunculus sp.), динка (Sanguisorba officinalis), секирче 

(Lathyrus sp.). Цитираните растения са тревисти видове от групата на рудералите. 

Дървесно-храстовата растителност в тези имоти е остатък от съществувалото в 

миналото комплекси на територията: джанката (Prunus cerasifera), като последвалите 

сукцесионни процеси е довело до широко участие на храсти – шипка (Rosa canina), глог 

(Crataegus monogyna), трънка (Prunus spinosa), къпина (Rubus caesius).  
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Съгласно EUNIS класификацията - 2021 (Schaminée et al 2020) територията на 

имот 55782.500.69 може да се причисли към хабитат V37 Едногодишна антропогенна 

тревиста растителност (Annual anthropogenic herbaceous vegetation): Растителни 

комплекси, доминирани от едногодишни тревисти растения, развиващи се върху 

наскоро изоставена градска или земеделска земя, върху земя, която е рекултивирана, 

върху транспортни мрежи или върху земя, използвана за депониране на отпадъци, 

обикновено на места, които често са нарушавани или са били засегнати от скорошно 

сериозно нарушения (въздействия). Подобни хабитати са без консервационна стойност. 

В тях липсват условия за съществуване на растителни видове с по-висока 

консервационна стойност – включени в Приложения 2 и 3 на ЗБР, или в Червената 

книга на България (Пеев 2011). 

Фауна 

 

По време на теренните проучвания, са установени видове, които съответстват на 

установените растителни комплекси.  

Част от тях използват площта на имотите само за търсене на храна, а други само 

преминават през/над територията. 

От видовете с по-висока консервационна стойност – включени в Приложение 2 на ЗБР, 

в Червената книга на България (Големански 2011) е само заека (Lepus europaeus), който може 

да използва разглеждания имот за хранене. Макар и в Червената книга, с категория почти 

застрашен (NT), той е широко разпространен, и с многочислени популации в страната. 

Видове гръбначни животни, установени в района на 55782.500.69 и техния 

консервационен статус. ЗБР – номер на Приложение от ЗБР; ЧКБ – категория според 

ервената книга на България (Големански 2011): EN - застрашен, CR - критично застрашен, 

NT - почти застрашен. 
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№ Вид ЗБР ЧКБ 

Земноводни 

 Pelophylax ridibundus   

Влечуги 

 Lacerta viridis 3  

 Dolichophis caspius 3  

Птици 

 Phasianus colchicus   

 Cuculus canorus 3  

 Columba palumbus   

 Buteo buteo 3  

 Corvus corax 3 NT 

 Corvus monedula   

 Pica pica   

 Oriolus oriolus 3  

 Alauda arvensis 3  

 Galerida cristata 3  

 Delichon urbicum 3  

 Hirundo daurica 3  

 Hirundo rustica 3   

 Sylvia atricapilla 3  

 Sylvia communis 3  

 Parus major 3  

 Turdus merula 3  

 Sturnus vulgaris   

 Motacilla alba 3  

 Emberiza calandra 3  

 Passer domesticus   

 Passer montanus 3  

Бозайници 

 Erinaceus roumanicus 3  

 Talpa europaea   

 Pipistrellus pipistrellus 3  

 Pipistrellus kuhlii 3  

 Hypsugo savii 3  

 Nyctalus noctula 3  

 Microtus arvalis   

 Lepus europaeus  NT 

 Canis aureus   

 Meles meles   

 

5. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНОСТТА И СТЕПЕНТА НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПЛАНА ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА 

ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ. 

По отношение на въздействието върху ЗЗ „Река Искър”, код BG0000613 по Директива 

92/43/ЕИО, за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете, би 
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могло да се очаква такова да се отрази основно върху:   

- запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията 

на видове, предмет на опазване в рамките на защитените зони, включително и на естествения 

за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата. 

- осигуряване на защита на уязвимите места от ключово значение за видовете обект на 

опазване;  

- опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като предпоставка за 

стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния природозащитен статус и 

жизнеспособността на популациите на видовете, обект на опазване.  

- природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие на 

общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете, обект на 

опазване.  

Изработката на изменение на ОУП на община Искър, посредством предвиденото за 

реализация ИП, би могла да има известно негативно въздействие върху биоразнообразието в 

защитената зона. Земноводни, влечуги и дребни бозайници, биха могли да бъдат 

прогонени/унищожени вследствие на отнемане и фрагментиране на местообитания. По-

късно при експлоатация на реализираните инвестиции, поради технически и др. 

спецификации също биха могли да окажат пряко/непряко негативно влияние върху 

мигриращи птици или биоразнообразието, предмет на опазване в защитените зони.  

За оценката на ИП/ПП е поискана и получена информация от МОСВ – с писмо с 

изх .№ ЗДОИД-83/04.11.2022 г. и Решение № - 195/04.11.2022 г. и публикуваната 

информация на интернет страницата на РИОСВ Плевен, както и от 

https://registers.moew.government.bg/ovos/ за процедури по реда на ОВОС и 

https://registers.moew.government.bg/eo/ за процедури по реда на ЕО  са  описани  

инвестиционни предложения в границите на защитената зона  ЗЗ „ Река Искър” от 2007 

г, до 2022 г. във връзка с изготвяне на настоящата оценка на изменението на ОУП 

Искър.  

 

5.1. Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни 

местообитания и видове  – предмет на опазване в защитените зони:  

5.1.1 Характеристика на въздействието на изменението на ОУП Искър върху 

типове местообитания и видове, предмет на опазване в ЗЗ „Река Искър”, код BG0000613 

за опазване на местообитанията и местообитания на видовете. 

 

Изменението ОУП Искър, е във връзка с конкретно ИП, като имот 55782.500.69 с площ 

145,821 дка с НТП – Кариера в правото на промяна на трайното предназначение, да се 

трансформира в Предимно производствена (ПП) устройствена зона с конкретно 

отреждане „За производство на електроенергия от възобновяеми източници - 

фотоволтаична електро централа“. 

 

Предвид гореизложеното и промяната в инвестиционните намерения на 

Възложителя за поземлен имот 55782.500.69 следва да бъдат отразени в предвижданията 

на ОУП на община Искър и след изменението му да се изработи Специализиран ПУП - 

План за Застрояване (ПУП-ПЗ) по чл.111 от ЗУТ и Парцеларни планове за елементите 

на техническата инфраструктура (ПУП-ПП), с който да се предвиди Предимно 

производствена (Пп) устройствена зона с конкретно отреждане „За производство на 

електроенергия от възобновяеми източници - фотоволтаична електро централа“. 

https://registers.moew.government.bg/ovos/
https://registers.moew.government.bg/eo/
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Поради липса на конкретни технически описания на инвестиционното предложение, 

във връзка с изменнието  и дейности, включени в ОУП на община Искър, оценката на 

потенциалните въздействия върху местообитанията и видовете, обект на опазване в ЗЗ „Река 

Искър”, код BG0000613 има предварителен и прогнозен характер. 

Потенциални въздействия на предвидените по ОУП териториални устройствени зони 

върху местообитанията и видовете, обект на опазване в ЗЗ „Река Искър”, код BG0000613 са: 

Биоразнообразие 

Потенциалните преки въздействия ще са в резултат от присъствието на хора и техника при 

строителни дейности в УЗ ПП. С най-висока прогнозна значимост са безпокойство, загуба и 

влошаване качествата на местообитания, фрагментация на местообитания и прекъсване на 

екологични коридори, пряка загуба на индивиди, загуба и влошаване на хранителна 

база/местообитания. 

Потенциални непреки въздействия могат да се очакват в резултат от трайно 

застрояване и промяна на земното покритие в устройствените зони, попадащи в границите на 

ЗЗ „Река Искър”, код BG0000613. Те биха се изразили в потенциална загуба и влошаване на 

качеството на размножителни и хранителни местообитания.  

 При съобразяване със заложените смекчаващи мерки и установените добри практики, 

всички потенциални отрицателни въздействия могат да бъдат редуцирани до незначителни. 

Бозайници, като част от биоразнообразието 

Присъствието на хора и техника и генерираният от тях шум ще представлява източник 

на безпокойство за видовете прилепи и др. видове бозайници, обект на опазване в зоната. 

Възможно е прогонване на индивиди от ловни/хранителни местообитания, загуба/влошаване 

на хранителни местообитания, загуба на индивиди при сблъсък с преминаващи техника и 

автомобили по време на строителството и по време на експлоатацията на обекта. 

Поради високата мобилност на видовете бозайници, обект на опазване в зоните, при 

спазване на установените добри практики при строителството и експлоатацията на обектите, 

както и при спазване на определените смекчаващи мерки (избягване на нощни строителни 

дейности, ежедневен инструктаж на работниците и др.), не се очакват значителни негативни 

въздействия върху видовете бозайници, обект на опазване в зоните. 

Земноводни и влечуги 

Слабата мобилност на земноводните и влечугите ги правят  една от най-уязвимите 

групи гръбначни животни. Възможна е загуба на индивиди поради прегазване от 

преминаващи автомобили и техника по време на строителството и по време на експлоатация, 

съществува вероятност от привличане на индивиди върху пътното платно и опасност от 

прегазване по време на експлоатация на обекта, както и смъртност на видове влечуги, обект 

на опазване в зоната, поради недостатъчното им познаване и страх от страна на работниците. 

Възможни са прогонване или загуба на индивиди от видовете земноводни от водните им 

местообитания поради размътване на водата по време на строителството, загуба/влошаване и 

фрагментация на местообитания.  

При спазване на установените добри практики при строителството и експлоатацията на 

обектите, както и при спазване на определените смекчаващи мерки (избягване на изкопни 

дейности по време на периода на хибернация, ежедневен инструктаж на работниците и др.), 

не се очакват значителни негативни въздействия върху видовете земноводни и влечуги, 

обект на опазване в зоните. 

Риби 

Съществува възможна смъртност на индивиди поради размътване на водата по време 

на евентуални строителни дейности по бреговете на водоеми и/или при пресичане на 

линейни такива, фрагментиране на местообитания, възпрепятстване на естественото 

придвижване на индивидите и свързаните с него дейности - хранене, размножаване. 
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При спазване на установените добри практики при строителството и експлоатацията на 

обектите, както и при спазване на определените смекчаващи мерки за избягване на 

ограничаването на миграционните коридори, провеждането на ежедневен инструктаж на 

работниците и др., не се очаква значително негативно въздействие върху видовете риби, 

обект на опазване в зоните. 

Безгръбначни  

Възможна е загуба на индивиди от прегазване при преминаване на техниката. 

Привличането от светлинни източници също е потенциално отрицателно въздействие, както 

и загуба на местообитания при изсичане на стари дървета, изнасяне на мъртва дървесина и 

мъртва горска постилка по време на разширяване на просеките, фрагментиране на 

местообитанията. 

При спазване на установените добри практики при строителството и експлоатацията на 

обектите, както и при спазване на определените смекчаващи мерки (избягване на строителни 

дейности в тъмната част на денонощието, избягване използването на силни светлинни 

източници, провеждането на ежедневен инструктаж на работниците и др.), не се очаква 

значително негативно въздействие върху видовете безгръбначни, обект на опазване в зоните. 

Предвидената нова УЗ ПП и типа предвидено производство на възобновяема енергия от 

ФЕЦ, линейната инфраструктура попада в границите на защитените зони, но при спазване на 

установените добри практики при строителството и експлоатацията на обектите, както и при 

спазване на определените смекчаващи мерки, въздействието на проекта за изменение на 

ОУП на община Искър върху ЗЗ „Река Искър“, се оценява като незначително.  

При оценката степентта на въздействие са подложени на разглеждане формирането на 

нови устройствени зони и предвиждания, съгласно предвижданията на ОУП, но не се 

разглеждат съществуващите. 

Защитена зона „Река Искър”, BG0000613 е определена по Директива 92/43/ЕИО за 

опазване на природните местообитания. Изработката на изменение на ОУП на общ. Искър, 

посредством предвидените за реализация териториално устройствени зони, би могло да има 

известно негативно въздействие върху биоразнообразието в защитената зона и извън нея. За 

целите на настоящия ДОСВ, с помощта на специфичната информация, постъпила в сайта 

http://natura2000.moew.government.bg, след последното картиране на местообитанията в ЗЗ 

„Река Искър” и приложената карта, показваща разпределението и местоположението на 

предвижданата УЗ - ПП на територията на община Искър, е направен кратък анализ на 

въздействието на изменението на ОУПО Искър върху типовете местообитания, предмет на 

опазване в защитената зона. При изготвянето на анализа са ползвани не само данните от 

картирането на местообитанията, но и от собствени полеви изследвания и наблюдения на 

екипа, разработил настоящият доклад. Територията на общината, попадаща в защитените 

зони е посещавана неколкократно в периода от м. Май. – Септември 2022 г. Направени са 

фитоценологични проучвания на типове природни местообитания. 

При оценката на въздействието върху видовете и местообитанията, предмет на 

опазване в защитените зони е възприета утвърдената 10-степенна скала на оценка, с която се 

отчитат различните параметри на значимост на въздействията спрямо стандартните 

показатели за оценка на степента на въздействие: 

Оценка Критерии 

0 Дейността не оказва въздействие 

1 Дейността има много слабо отрицателно въздействие 

2 Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия 

3 Дейността може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия 

http://natura2000.moew.government.bg/
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4 Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия 

5 Дейността може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия 

6 Дейността може да предизвика синергични въздействия 

7 Дейността може да предизвика вторични, кумулативни, синергични 

отрицателни въздействия. Въздействието може да бъда премахнато чрез 

смекчаващи/компенсаторни мерки. 

8 Дейността може да предизвика значителни вторични, кумулативни, 

синергични отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде 

премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. 

9 Дейността предизвиква значителни, средносрочни или 

дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може 

да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. 

10 Дейността предизвиква значителни, средносрочни или 

дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може 

да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. 

 

При прилагането на изнесената по – горе матрицата могат да бъдат диференцирани 

5 прага на въздействие, с които се определя  необходимостта от прилагане на мерки за 

намаляване въздействието, смекчаващи и компесаторни мерки: 

        

Праг на в-ие Критерии 

0 Реализацията на ОУП  не оказва въздействие 

1-3 Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на 

специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж 

и експлоатация 

4-6 
Средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в 

комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за намаляване 

или премахване 

7-9 
Значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато 

чрез избор на алтернативи или прилагане на смекчаващи и 

компенсаторни мерки 

10 
Реализацията на проекта предизвиква значително и 

постоянно/необратимо отрицателно въздействие, което не може да 

бъде премахнато или сведено до допустимо чрез 

смекчаващи/компенсаторни мерки. При тази степен на въздействие се 

прилага нулевата алтернатива. 

 

В границите на защитена зона “Река Искър” с идентификационен код BG0000613, 

съгласно проекта за изменение на ОУП Искър се предвижда УЗ: Предимно производствена 

(ПП) устройствена зона с конкретно отреждане „За производство на електроенергия от 

възобновяеми източници - фотоволтаична електро централа“. 
 

Изменението ОУП Искър, е във връзка с конкретно ИП, като имот 55782.500.69 с площ 

145,821 дка с НТП – Кариера в правото на промяна на трайното предназначение, да се 

трансформира в Предимно производствена (ПП) устройствена зона с конкретно 
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отреждане „За производство на електроенергия от възобновяеми източници - 

фотоволтаична електро централа“. 

 

Предвид гореизложеното и промяната в инвестиционните намерения на 

Възложителя за поземлен имот 55782.500.69 следва да бъдат отразени в предвижданията 

на ОУП на община Искър и след изменението му да се изработи Специализиран ПУП - 

План за Застрояване (ПУП-ПЗ) по чл.111 от ЗУТ и Парцеларни планове за елементите 

на техническата инфраструктура (ПУП-ПП), с който да се предвиди Предимно 

производствена (Пп) устройствена зона с конкретно отреждане „За производство на 

електроенергия от възобновяеми източници - фотоволтаична електро централа“. 

 

Съгласно ЗООС с Решение № ПН-36-ПР/2016 г. на Директора на РИОСВ е одобрено и 

резлизирано ИП “Добив и първична преработка на строителни материали - пясък и чакъл, 

подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище 

“ПЛАДНИЩЕТО”, разположено в землището на град Искър, община Искър, област Плевен”. 

Дейностите са предвидени да се реализират в имот 55782.500.66. В последствие имот 

55782.500.66 е разделен на три имота с идентификатори: 55782.500.69, 55782.500.70 и 

55782.500.71. Дейностите по добив на чакъл и пясък са реализирани само в имот 

55782.500.71. Двата имота 55782.500.69 и 55782.500.70 са били използвани като временни 

разтоварища на добита продукция и разполагане на тежката техника по добив, обслужване и 

товаро-разтоварна дейност. Настоящото изменение на ОУП, касае само имот 55782.500.69 с 

площ 145,812 дка. Теренът е антропогенно повлиян и със значително изменена растителност, 

която периодично е била променяна поради преминаването на техника за добив, товаро-

разтоварна дейност и поддръжка. 
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Местоположение на стар идентификатор 55782.500.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местоположение на идентификатор 55782.500.69, предвиден за УЗ-Предимно 

производствена (ПП) устройствена зона с конкретно отреждане „За производство на 

електроенергия от възобновяеми източници - фотоволтаична електро централа“ при 

изменението на ОУП Искър 

Предвижда се изменение на влязъл в сила Общ устройствен план (ОУП) на Община 

Искър, за който има постановено и влязло в сила Становище по екологична оценка (ЕО) № 

ПН 1-1 ЕО/2018 г. на РИОСВ Плевен, одобрен с Решение №650/20.11.2018г. на Общински 

съвет - Искър (обн. ДВ бр.102/2018г.). Предложеното изменение е в частта отнасяща се за 

ПИ 55782.500.69, в местността „Пладнището“ землище на гр. Искър, община Искър. 

Поземлен имот с идентификатор 55782.500.69, землище на гр. Искър, общ. Искър Е 

разположена на около 2,5 km северно от регулационните граници на гр. Искър. 

Непосредствено от западната граница на имота преминава р. Искър. 
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Местоположение на засегнатата територия 

Поземлен имот с идентификатор 55782.500.69, землище на гр. Искър, общ. Искър е 

собственост на „МЛ- Консулт-2009 ЕООД, съгласно Договор за продажба на недвижим имот 

— частна общинска собственост от 12.08.2015 г. Съгласно скица на поземлен имот №15-

529584-14.06.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър — гр. Плевен, имотът е 

с трайно предназначение на територията „Земеделска, 7-ма категория, при неполивни 

условия, с начин на трайно ползване »Друг ВИД земеделска земя, с площ 145,812 дка. 

Действащият към момента ОУП на община Искър отрежда ПИ 55782.500.69 като „Кариера с 

право на промяна на трайното предназначение“. Необходимостта от частично изменение на 

ОУП на Община Искър се налага поради промяна на инвестиционните намерения на „МЛ-

Консулт-2009“ ЕООД за ПИ 55782.500.69, а именно производство на електроенергия от 

възобновяеми източници чрез фотоволтаична централа. Изменението на ОУП на Община 

Искър се състои в изменение на предвиждането за ПИ 55782.500.69 от „Кариера с право на 

промяна на трайното предназначение“ в „Предимно производствена (Пп) устройствена 

зона“, с конкретно отреждане „За производство на електроенергия от възобновяеми 

източници - фотоволтаична електроцентрала“. 

На територията на община Искър в границите на ЗЗ „Река Искър“ се предвиждат имот 

55782.500.66 с площ 145,812 дка от „Кариера с право на промяна на трайното 

предназначение“ да се трансформира в „Предимно производствена (Пп) устройствена зона“, 

с конкретно отреждане „За производство на електроенергия от възобновяеми източници - 

фотоволтаична електроцентрала“ при изменението на ОУП Искър. 
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Общо за територията на цялата ЗЗ BG0000613 „Река Искър” са одобрени ИП, планове 

и програми с обща площ 834,22 дка, която представлява 0,86 % от площта на защитената 

зона.  

В кумулация за с бъдещите предвиждания, общата засегната площ на ЗЗ BG0000613 

„Река Искър”, възлиза на 980,032 дка или 1,01% от площта на зоната. 

 

Природни местообитания 

Предивидените УЗ не засягат природни местообитания, както съгласно данните от 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ и при проведените теренни проучвания на засегнатите 

територии, такива не са идентифицирани. 

 

Оценката на въздействието на ОУП и предвижданията му върху природните 

местообитания и видовете, предмет на опазване в защитената зона е извършена на база 

критериите за оценка степента на въздействие за типовете местообитания и местообитания 

на видове, съгласно Директива 92/43/ЕЕС. 

Типовете местообитания, предмет на опазване 

 

 Местообитание 3150- Естествени еутрофни езера с растителност от типа 

Magnopotamion или Hydrocharition 

         
Описание:  Еутрофни до мезотрофни крайречни езера, старици, лимани най-вече с 

мътни, богати на органика води, в които обикновено рН е >7. В тях се срещат много 

разнообразни хидрофитни съобщества: на свободно плаващи растения по повърхността на 

водата от съюз Hydrocharition; на вкоренени на дъното растения с плаващи листа от съюз 

Nymphaeion, или в по-дълбоките и открити води с асоциации от подводни макрофити от съюз 

Potamonion. Тук се включват и водоеми с частично антропогенен произход напр. изоставени 

наводнени баластриери, стари корита, ако са обрасли с такава растителност. В тях не се 

включват поясите от тръстика и папур или изцяло обраслите с хигрофити водоеми. 

Растения: Hydrocharition - Lemna spp., Spirodela polyrhiza, Wolffia arrhiza,Salvinia 

natans, Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, Utricularia vulgaris,Aldrovanda vesiculosa, 

Azolla spp., Riccia spp. Ricciocarpus natans, Ceratophyllum demersum; Nymphaeion – Nymphaea 

alba, Nuphar lutea, Nymphoide , Trapa natans, Persicaria amphibia, Potamogeton natans; 

Magnopotamion - Potamogeton lucens, P. trichoides, P. perfoliatus, P. gramineus, Myriophyllum 

spicatum, M. verticillatum, Elodea canadensis. 

 Разпространение:  В цяла България, основно в ниските райони. Най-много такива 

езера има в Дунавската равнина, Тракийската низина и по Черноморското крайбрежие.  

 В актуализирания формуляр на местообитание 3150- Естествени еутрофни езера с 

растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition, достъпен на 

http://natura2000.moev.government.bg  за референтна стойност е приета площ от  40.93ха, а 

площта на верифицираната територия е 40.86ха.  Това се равнява на 0.42% от общата площ 

на защитената зона (9458ха) 

 Според публикуваните данни  за благоприятното природозащитно състояние на 

местообитанието в зоната по :  

 Критерий 1.Площ  в границите на зоната  

http://natura2000.moev.government.bg/
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  Различната площ на местообитанието спрямо референтната се дължи на прецизиране 

на площта му. Също така  са установени площи с напълно пресушени от години 

местообитания тип 3150.  

Цялостна оценка по критерий 1– неблагоприятно-лошо състояние 

 

Критерий2 . Структура и функции 

Параметър 2.1.Фрагментация в рамките на местообитанието   

 В ЗЗ „Река Искър” е наблюдавано наличие на антропогенни структури в и 

непосредствено до полигоните на разпространение на местообитание 3150. Има 

фрагментации на местообитанието. Констатирано е наличие на пътища, изоставени сгради  и 

пясъчни кариери в райони в близост до местообитанието.  

 Оценка по този параметър – неблагоприятно незадоволително състояние 

 

 Параметър 2.2. Типични видове растения 

 Типични видове растения –Phragmites australis, Typha latifolia, T. аngustifolia, 

Sparganium erectum, Juncus spp., Carex spp., Ceratophillum demersum, Myriophillum 

verticullatum, M. spicatum, Lemna trisulca, L. minor, L. мajor, Wolfia spp. Potamogeton spp.  и 

др. По време на картирането бяха установени зообентосни и планктонни видове, посочените 

като типични в Ръководството за определяне на ПС -  Coretus corneus , Planorbis planorbis ,  

Viviparus viviparus, Limnea stagnalis,   Nepa cinerea , Larvae Chironomidae , Larvae Culicidae , 

Ostracoda g. sp.. Зоопланктонът е с кладоцерно ротиферен  характер. Развитието на 

посочените видове е свързано с динамиката на местообитанието.  

             Прието е  благоприятно състояние по този показател. 

             Цялостна оценка по критерий 2. Неблагоприятно незадоволително 

състояние 

 

              Критерий 3. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 

             Параметър 3.1. Битово и промишлено замърсяване 

             Не е установено промишлено замърсяване на природното местообитание. 

Битовото замърсяване се свежда както до изхвърлените в местообитанието на битови 

отпадъци така и на  води съдържащи биогенни елементи. Води от разположеното в близост 

речно течение се  филтрират през почвата и попадат в полигоните на местообитанието. Те са 

в значителни количества. 

             Оценка по този параметър – неблагоприятно  незадоволително състояние 

 

              Параметър 3.2. Еутрофизация. 

               Оценка по този параметър – неблагоприятно  незадоволително състояние 

 

              Параметър 3.3 Строителство и инфраструктура 

               В близост до местообитанието се наблюдават пътища, мостове и   изоставени 

постройки, както и баластриери. 

              Оценка по този параметър – неблагоприятно незадоволително състояние 

 

              Параметър 3.4 Морфологични изменения 

              Отбелязани са видими  над 10%.  

              Оценка по този параметър – неблагоприятно незадоволително състояние 

  

             Параметър 3.5 Хидрологични изменения 



 

 

 

 

 

50 

             Установени са  видими хидрологични изменения – например построени баражи 

на оттоците басейните. Те са неблагоприятни за типа басейн. 

             Оценка по този параметър – неблагоприятно незадоволително състояние 

 

              Параметър 3.6 Биологични въздействия 

              Установени са неблагоприятни биологични въздействия върху съобществата от 

„цъфтежни“ концентрации на фитопланктона - Cyanophita и Bacillariophyta оклоло 

2000кл/см3. Установена хиперпродукция на кислород през деня и индикации за кислороден 

дефицит през нощта.  

        Оценка по този параметър – неблагоприятно незадоволително състояние. 

 

    Параметър 3.7 Интензивен туризъм 

        Следи от туристическа дейност  в  рамките на местообитанието има, но са 

незначителни.  

   Оценка по този параметър – благоприятно  състояние. 

 

    Параметър 3.8 Естествени сукцесивни промени 

    Бяха регистрирани значителни изменения в състава и количествените параметри на 

населяващите съобщества. Те са типични за еутрофни басейни повлияни от човешка дейност. 

    Оценка по този параметър – неблагоприятно незадоволително състояние. 

    Цялостна оценка по Критерий 3 – неблагоприятно незадоволително състояние 

    Обща оценка на състоянието на природно местообитание 3150 в зона BG0000613 

“ Река Искър “ по критериите: неблагоприятно лошо състояние 

 

 Според данните от ГИС ( данните от тези площи са получени от пресечните площи на 

УЗ, препокрити с  площите на местообитанията  в зоната, представени ни в shp формат от 

МОСВ) в проектa за изменение  на ОУП няма нови устройствени зони, попадащи в това 

местообитание.              
Тъй като с ОУП не се отреждат устройствени зони (Това местообитание не е 

локализирано в границите на община Искър), попадащи върху местообитание 3150- 

Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition, с 

настоящият ДОСВ не се предвижат смекчаващи  мерки за предотвратявнане, намаляване и 

възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от ОУПО Искър. 

 Оценката на степента на въздействие на  ОУП върху местообитание3150- Естествени 

еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition  с оглед опазване 

на нейната структура, функции и природозащитни цели, е представена в следващите  

таблици.    

 

   Параметри 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 

При реализирането   ОУП не 

се очаква пряко въздействие 

на  местообитания на този 

тип  

Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Граници ( екотон ) на 

местообитанието  

Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Фрагментация Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 
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Опасност от пожари Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Опасност от инцидентни 

замърсявания при аварии 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

 

 Тези типове съобщества, в обхвата на защитената зона, са отдалечени и извън 

периметъра на въздействие на разглеждания ОУПО. При това положение не се очаква да 

бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху хабитат  3150  

е както следва: 

 

Параметри и 

Въздействия 

Обща оценка на степента на въздействие върху местообитане 3150 

Параметри  

Обща площ  Видов състав/ 

качество  

Инвазивни 

видове 

Перспектива  

Нулева алтернатива 0 0 0 0 

ОУП  0 0 0 0 

 Съгласно дефинирани прагове на въздействие върху  местообитанията – (0) 

Реализирането на ОУП не оказва въздействие  

 

  Местообитание 3270- Реки с кални брегове с Chenopodion rubi, Bidention P.P 

 

Описание: Кални речни брегове в низините с едногодишни пионерни нитрофилни, 

включително рудерални съобщества от съюзите Bidentionp.p. и Chenopodion rubri. През 

пролетта и в началото на лятото местата изглеждат като кални брегове без растителност; тя 

се развива по-късно през лятото. Ако условията не са благоприятни – например 

продължително заливане, тази растителност може да се развие ограничено или въобще да не 

се появи. Най-често това представляват гъсти обраствания на Bidens spp., Xanthium italicum и 

др. неофити по бреговете на големи реки. 

Растения: Chenopodium rubrum, Ch. glaucum, Bidens frondosa, B. tripartita, B. cernua, 

Myosoton aquaticum, Xanthium italicum, Persicaria lapathifolia, P. hydropiper, P. mitis, Potentilla 

supina, Echinochloa crus-galli, 

Catabrosa aquatica, Ranunculus sceleratus, Rumex palustris, R. maritimus, Veronica 

anagallis-aquatica. 

Разпространение:  По долните течения на всички големи реки в България, които са с 

тинести (кални) брегове – Дунав, Марица, Искър, Тунджа и др. 

 В актуализиряния формуляр на местообитание 3270- Реки с кални брегове с 

Chenopodion rubi, Bidention P.P, достъпен на http://natura2000.moev.government.bg  площта на 

верифицираната територия е    495.33ха  . Общата площ на крайно разпространение на 

местообитанието в границите на зоната е 13.99ха. Това се равнява на 0.15% от общата площ 

на защитената зона — (9458ха). Вероятно хабитаът не е бил установен при предишни 

проучвания в зоната. Намирането му обогатява разнообразието на водни местообитаниоя в 

защитена зона «Река Искър» 

 Според публикуваните данни  за благоприятното природозащитно състояние на 

местообитанието в зоната по :  

 Критерий 1.Площ  в границите на зоната  

http://natura2000.moev.government.bg/
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 Оценка по този параметър – благоприятно  състояние 

               Цялостна оценка по критерий 1– благоприятно състояние 

 

Критерий2 . Структура и функции 

Параметър 2.1.Фрагментация в рамките на местообитанието   

 В ЗЗ  „Река Искър”  е наблюдавано  наличие на антропогенни структури в,  и дo 

полигоните на разпространение на местообитание 3270.  Такива са пътища, мостове, 

помпени станции, ВЕЦ изоставени сгради и др. Има  фрагментация на местообитанието. 

 Оценка по този параметър – неблагоприятно  незадоволително състояние 

 

 Параметър 2.2. Типични видове растения 

 Картираните полигони на местообитанието са  с наличие на типични видове 

растения –  Sparganium erectum, Bidens tripartita, Persicaria spp., Ranunculus spp. По време на 

пробовземането бяха установени и зообентосни видове, посочени като типични в 

Ръководството за определяне на ПС. Развитието на тези видове – особено на инсектните 

ларви е свързано с динамиката на местообитанието.  

Оценка по този параметър – благоприятно състояние 

 

 Параметър 2.3. Наличие на инвазивни видове  

Установени са  инвазивни видове растения в малки количества в близост до и в 

границите на местообитанието. По бреговете на няколко места бе установена Rubinia 

pseudoacatia, Amorpha fruticosa около 5%. Бе установен и инвазивен зообентосени вид в 

местообитанието Bivalvia - Anodonta wodiana. Те изместват типичните за това местообитание 

местни зообентосни видове. 

Оценка по този параметър –неблагоприятно незадоволително състояние 

 

        Параметър 2.4. Периоди на развитие на 3270 при намаляване на водното ниво..  

Оценка по този параметър – благоприятно състояние 

 Цялостна оценка по критерий 2. Неблагоприятно незадоволително състояние. 

 

              Критерий 3. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 
Параметър 3.1. Наличие на хидромелеоративни съоръжения 

      Установено наличие на хидромелеоративни съоръжения – помпени станции в 

рамките на местообитанието и непосредственно до него. Непосредствено до 

местообитанието е изграден ВЕЦ. 

       Оценка по този параметър – неблагоприятно незадоволително състояние 

 

       Параметър 3.3 Битово и промишлено замърсяване и еутрофизация 

     Установено замърсяване на природното местообитание с битово отпадни и 

промишлени води – типично за долното течение р.Искър.  Битовото замърсяване на брега е 

значително. Трофното състояние е мезо - еутрофно.  

        Оценка по този параметър – неблагоприятно  незадоволително състояние 

 

       Параметър 3.4 Използване на торове и пестициди 

        Не са   регистрирани използване на торове и пестициди в рамките на 

местообитанието.  
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        Оценка по този параметър – благоприятно състояние 

        Цялостна оценка по критерий 3 – неблагоприятно  незадоволително 

състояние 

        Обща оценка на състоянието на природно местообитание 3270 в зона 

BG0000613 „Река Искър” по критериите:  неблагоприятно  незадоволително състояние 

      Според данните от ГИС( данните от тези площи са получени от пресечните площи 

на УЗ и площите на местообитанията  в зоната, представени ни в shp формат от МОСВ) в 

проекта за изменение на ОУП няма нови устройствени зони, попадащи в това 

местообитание. 

Тъй като с ОУП не се отреждат устройствени зони (Това местообитание не е 

локализирано в границите на община Искър), попадащи върху местообитание 3270- Реки 

с кални брегове с Chenopodion rubi, Bidention P.P с настоящият ДОСВ не се предвижат 

смегчаващи  мерки за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на 

неблагоприятните въздействия от ОУПО Искър. 

Оценката на степента на въздействие на  ОУП върху местообитание 3270- Реки с кални 

брегове с Chenopodion rubi, Bidention P.P с оглед опазване на нейната структура, функции и 

природозащитни цели, е представена в следващите  таблици.    
 

   Параметри 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 

При реализирането   ОУП не се 

очаква пряко въздействие на  

местообитания на този тип  

Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Граници ( екотон ) на 

местообитанието  

Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Фрагментация Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Опасност от пожари Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Опасност от инцидентни 

замърсявания при аварии 

Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

 

 Тези типове съобщества, в обхвата на защитената зона, са отдалечени и извън 

периметъра на въздействие на разглеждания ОУПО. При това положение не се очаква да 

бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху хабитат  3270  

е както следва: 
 

Параметри и 

Въздействия 

Обща оценка на степента на въздействие върху местообитане 3270 

Параметри  

Обща площ  Видов състав/ 

качество  

Инвазивни 

видове 

Перспектива  

Нулева алтернатива 0 0 0 0 

ОУП  0 0 0 0 
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 Съгласно дефинирани прагове на въздействие върху  местообитанията – (0) 

Реализирането на ОУП не оказва въздействие. 

 

Местообитание 6110* - Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества 

от Alysso-Sedion albi  

   
Описание: Отворени ксерофилни пионерни съобщества върху плитки варовикови или 

алкални почви с преобладаване на пролетни едногодишни исукулентни растения, най-често 

Sedum album, S. acre, S. hispanicum от съюз Alysso alyssoidis-Sedion albi. Формират неголеми 

петна в карстовите райони в ниските - до 700-1000 m н.в., континентални регионина 

страната. Подобни съобщества могат да възникнат върху изкуствени субстратидепозити от 

кариери, но те не бива да севземат под внимание. От тях също трябва да се изключат и 

терофитните средиземноморски степи - клас Thero-Brachypodietea,които се срещат в 

най-южните части на страната. 

Растения: Alyssum alyssoides, Acinos arvensis, Arabis recta, Arenaria serpillifolia, 

Cerastium spp., Erophila verna, Jovibarba heuffelii, Holosteum umbellatum, Medicago minima, 

Minuartia setacea, Poa bulbosa, Paronychia cephalotes, Saxifraga tridactylites, Scleranthus 

annuus, Sedum spp., Sempervivum spp., Teucrium montanum, 

Syntrichia ruralis, Grimmia pulvinata.  

Навсякъде това местообитание заема малки площи и образува комплекси в зависимост 

от съотношението на голите скални разкрития и местата с тънката почвена покривка с 

многогодишните съобщества от клас Festuco-Brometea и с отворените ксеротермни гори и 

храсталаци, които на такива места са доминирани най-често от Quercus pubescens, Fraxinus 

ornus, Carpinus orientalis, Paliurus spina-christi. 

Разпространение:  Ниските карстови райони в цяла България - Предбалкана, 

суходолията на Лудогорието, каньоните в Дунавската равнина, ниските планини в Западна 

България (Софийско). 

В актуализиряния формуляр на местообитание 6110* - Отворени калцифилни или 

базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, достъпен на 

http://natura2000.moev.government.bg е видно, че  площта на верифицираната територия  е 

33,14    ха.  Общата площ на местообитанието в границите на зоната е 0,22 ха  

 Според публикуваните данни  за благоприятното природозащитно състояние на 

местообитанието в зоната по: 

 

         Критерий 1. Площ в границите на зоната 

 

      Параметър 1.1. Заемана площ от природното местообитание в обхвата на 

зоната 

 В резултат на настоящото картиране се установи, че местообитание 6110* е 

разпространено върху площ от 0,22 хa. Площта, посочена в Стандартния формуляр, е 14,47 

ха. Тази стойност е значително завишена и не може да бъде приета за референтна. 

Предложените полигони по дедуктивен модел не съответстват на екологичните изисквания 

на местообитание 6110*. По време на теренните изследвания е установен един малък 

полигон в северозападната част на зоната. Възможно е съществуването на местообитанието и 

на други места, където има варовикови скални венци. Такива варовици по време на 

експедициите през май 2012 г. не са намерени. 

             Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

             Цялостна оценка по Критерий 1. – неблагоприятно-незадовлително 

състояние. 

http://natura2000.moev.government.bg/
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      Критерий 2. Структура и функции 

Параметър 2.1. Фрагментация в рамките на местообитанието  

 В зона „Река Искър” не е наблюдавано фрагментиране в рамките на местообитанието.  

  Оценка по този параметър – благоприятно състояние. 

 Параметър 2.2. Мозайки с мъхове и лишеи  

      Срещат се мозайки с мъхове и лишеи върху скални късове, най-често с варовиков 

произход, но такива мозайки са по-малко от 90% от заеманата площ. 

       Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

             Параметър 2.3. Сумарно проективно покритие на ценозите.Сумарното 

проективно покритие на ценозите е под 75%.  

        Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние.  

 Параметър 2.4. Типични видове растения   

        Макар и с неголямо видово разнообразие се срещат типичните видове, характерни 

за местообитанието, като: Sedum acre, мъхове и лишеи, Teucrium chamaedris, Achillea 

clypeolata, Teucrium montanum и др.  

Оценка по този параметър – благоприятнo състояние. 

Параметър 2.5. Наличие на инвазивни видове 

              В местообитание 6110* в ЗЗ “Река Искър” не са установени инвазивни видове.  

             Оценка по този параметър – благоприятно състояние. 

 

       Параметър 2.6. Обрастване с храстова и дървесна растителност 

        Дървесната и храстовата растителност покриват по-малко от 10% от площта на 

полигона, заета от местообитанието.  

       Оценка по този параметър – благоприятно състояние. 

       Цялостна оценка по Критерий 2. – неблагоприятно-незадоволително 

състояние. 
 

        Критерий 3. Бъдещи перспективи (Заплахи и влияния) 
 

   Параметър 3.1. Интензивност на пашата във всяко находище 

    В установения полигон от местообитание 6110* има слаба паша. В този полигон 

пашата не оказва негативно въздействие върху специфичните видове, характерни за 

местообитанието.  

   Оценка по този параметър – благоприятно състояние. 

 

   Параметър 3.2. Използване на торове и пестициди и наличие на замърсители 

(вносители на биогени) 

      В местообитание 6110* не се използват изкуствени торове и пестициди. В близост 

на около 50 м се намира нива, където се използват торове и пестициди. 

      Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

   Цялостна оценка по Критерий 3 – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

            Обща оценка на местообитание 6110* в защитена зона “Река Искър” по 

трите критерия: неблагоприятно-незадоволително състояние. 
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 Според данните от ГИС ( данните от тези площи са получени от пресечните площи на 

УЗ и площите на местообитанията  в зоната, представени ни в shp формат от МОСВ) в 

предварителният проект на на ОУП няма нови устройствени зони, попадащи в това 

местообитание.                      

 

Тъй като с ОУП не се отреждат устройствени зони, попадащи местообитание 6110* 

в защитена зона “Река Искър”  върху с настоящият ДОСВ не се предвижат смекчаващи  

мерки за предотвратявнане, намаляване и възможно отстраняване на 

неблагоприятните въздействия от ОУПО Искър 

Оценката на степента на въздействие на  ОУП върху местообитание 6110* - Отворени 

калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi  с оглед опазване на 

нейната структура, функции и природозащитни цели, е представена в следващите таблица.    
            

   Параметри 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 

При реализирането   ОУП не се 

очаква пряко въздействие на  

местообитания на този тип  

Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Граници ( екотон ) на 

местообитанието  

Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Фрагментация Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Опасност от пожари Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Опасност от инцидентни 

замърсявания при аварии 

Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

 

 Тези типове съобщества, в обхвата на защитената зона, са отдалечени и извън 

периметъра на въздействие на разглеждания ОУПО. При това положение не се очаква да 

бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху хабитат  6110* 

е както следва: 
 

Параметри и 

Въздействия 

Обща оценка на степента на въздействие върху местообитане 6110* 

Параметри  

Обща площ  Видов състав/ 

качество  

Инвазивни 

видове 

Перспектива  

Нулева алтернатива 0 0 0 0 

ОУП  0 0 0 0 

  

 Съгласно дефинирани прагове на въздействие върху  местообитанията – (0) 

Реализирането на ОУП не оказва въздействие. 

 

Местообитание 6210- Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху 

варовик Festuco brometalia  
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Описание: Ксеротермни до мезоксеротермни тревни съобщества на варовикова основа 

от разред Festucetalia valesiacae. Представени са както от континентални или 

субконтинентални пасища или ливадни степи, така и от многогодишни тревни съобщества на 

варовити склонове от субсредиземноморските региони. Много от тези съобщества са 

вторични - на мястото на унищожени гори. Видовият състав е изключително разнообразен. 

Най-често доминират Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Stipa spp., Festuca 

valesiaca и по-рядко многогодишни Bromus spp. в предпланините на Западна България. 

Важните места с орхидеи се определят на основата на един или няколко от следните 

критерии: 

• местообитание с участие на голям брой видове орхидеи. 

• местообитание на популация от поне един вид орхидеи, смятаникато нетипични за 

тази територия. 

• местообитание на един или няколко вида орхидеи, смятани каторедки за тази 

територия. 

Растения: Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Stipa capillata, S.pennata agg., 

Festuca valesiaca, Brachypodium pinnatum, Bromus inermis, B.erectus, Poa angustifolia, Anthyllis 

vulneraria, Coronilla varia, Carex caryophyllea,Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, Dianthus 

giganteus, D. moesiacus,Eryngium campestre, Koeleria macrantha, Filipendula vulgaris, 

Convolvulus cantabrica, Salvia nemorosa, Leontodon crispus, Medicago falcata, Anacamptis 

pyramidalis, Gymnadenia conopsea, Ophrys mammosa, O. cornuta, Orchis mascula, O. militaris, 

O. morio, O. purpurea, O. ustulata, O. tridentata, Origanum vulgare, Polygala vulgaris, P. major, 

Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Veronica prostrata, V. teucrium, 

Helianthemum nummularium, Fumana procumbens, Adonis vernalis, Euphorbia nicaeensis, Silene 

otites, Thymus spp. 

Разпространение:  В цяла България до около 1000 м н.в. 
 

 В актуализирания формуляр на Местообитание 6210- Полуестествени сухи треви и 

храстови съобщества върху варовик Festuco brometalia, достъпен на 

http://natura2000.moev.government.bg е видно, че  площта на верифицираната територия  е  

635,02 ха . Общата площ на метообитанието в границите на зоната е 345,60 ха. В резултат на 

теренна работа  през 2012 г, за местообитание 6430  е прието, че е разпространено върху 

площ от 304,36 ха.   

            Почвената скала е варовита – варовици, варовити мергели и льосовидни 

образувания. В южната част на зоната местообитание 6210 е по-типично. В съседните 

участъци най-често има запазени гори от местообитание 91М0 и 91H0. На север, особено 

след гр. Искър, местообитанията, макар и частично деградирали, са с по-типичен облик за 

6250.  

Според публикуваните данни  за благоприятното природозащитно състояние на 

местообитанието в зоната по:  

Критерий 1. Площ в границите на зоната 

Параметър 1.1. Заемана площ от природното местообитание в обхвата на зоната. 

Оценка по този параметър – благоприятносъстояние. 

               Цялостна оценка по критерий 1– Благоприятно състояние. 
 

http://natura2000.moev.government.bg/
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  Критерий 2. Структура и функции 

 Параметър 2.1. Фрагментация в рамките на местообитанието 

 В ЗЗ „Река Искър“ има горски земни пътища в полигоните на разпространение на 

местообитание 6210, като на места има и изорани площи. Фрагментацията е по-малко от 1% 

от площта на местообитанието. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

 Параметър 2.2. Доминиращи видове 

 Не във всички полигонивърху цялата площ доминират Chrysopogon gryllus и/или 

видове от род Stipa. Срещат се и други видове типични за местообитание 6210. По-малко от 

75% от площта е в неблагоприятно състояние.  

 Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

  Параметър 2.3. Сумарно проективно покритие на ценозите 

  Сумарното проективно покритие на ценозите надхвърля 80%. Необходимо е да се 

отбележи, че това покритие е с тенденция за намаляване поради настаняването на храстови и 

дървесни видове в местообитание 6210.  

  Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

  Параметър 2.4. Типични видове растения 

  Не всички картирани полигони на местообитанието са покрити с типични видове, като 

Chrysopogon gryllus и видове от род Stipa. Срещат се също видове като Festuca valesiaca, 

Poa angustifolia, Salvia nemorosa, Sanguisorba minor, Eryngium campestre и др. Процесът обаче 

на настаняване на храсталаци се засилва, вероятно поради намалялата паша в района. 

 Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

 Параметър 2.5. Слаба рудерализация на местообитанието 

 Рудералните видове не формират самостоятелни ценози в полигона, но участват с над 

10% от сумарното проективно покритие на местообитание 6210.  

 Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

 Параметър 2.4. Наличие на инвазивни видове 

 Отчетено е присъствие на инвазивни видове. Такива видове са Robinia pseudoacacia, 

Ailanthus altissima и Gleditschia triacantchus. В някои полигони разпространението на бялата 

акация е значително. 

 Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 Параметър 2.7. Обрастване на храстова и дървесна растителност 

 Наблюдава се обрастване с дървесна и храстова растителност върху площи от 6210. 

Най-често това са пионерни дървесни и храстови видове, като обикновен глог, шипка, 

мъждрян, дива круша, джанка и някои дъбове, като цер и благун. В някои полигони 

местообитания 6210, 91М0 и 91H0 се срещат в комплекси. Дървесната и храстовата 

растителност на места покриват повече от 20% от площта на полигоните от местообитание 

6210. 

 Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 Цялостна оценка по критерий 2. неблагоприятно-незадоволително състояние. 
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Критерий 3. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 

 

Параметър 3.1. Интензивност на пашата във всяко находище 

Паша има в всички полигони от 6210. Независимо от това, че е намалял броят на 

животните, пашата може да се приеме за умерена, а на места до слаба. Вероятно при по-слаба 

паша местообитанията от 6210 бързо ще се самозалесят и ще престанат да бъдат такива. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 3.2. Използване на торове и пестициди и наличие на замърсители 

(вносители на биогени) 

В съседство на някои полигони има ниви, където се внасят торове и пестициди. Макар 

въздействието им върху местообитание 6210 да не е директно, наличие на замърсители има. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

Цялостна оценка по Критерий 3 – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

Обща оценка на местообитание 6210 в Защитена зона „Река Искър“ по трите 

критерия: неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 Според данните от ГИС( данните от тези площи са получени от пресечните площи на 

УЗ и площите на местообитанията  в зоната, представени ни в shp формат от МОСВ) в 

проект за изменение на  ОУП няма нови устройствени зони, попадащи в това 

местообитание . 

Тъй като с ОУП не се отреждат устройствени зони, попадащи в местообитание 6210- 

Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик Festuco brometalia, с 

настоящият ДОСВ не се предвижат смегчаващи  мерки за предотвратявнане, намаляване и 

възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от ОУПО Искър 

Оценката на степента на въздействие на  ОУП върху местообитание 6210  

Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик Festuco brometalia  с оглед 

опазване на нейната структура, функции и природозащитни цели, е представена в 

следващите таблици.    

   Параметри 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 

При реализирането   ОУП не се 

очаква пряко въздействие на  

местообитания на този тип  

Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Граници ( екотон ) на 

местообитанието  

Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Фрагментация Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Опасност от пожари Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Опасност от инцидентни 

замърсявания при аварии 

Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

        

 Тези типове съобщества, в обхвата на защитената зона, са извън периметъра на 

въздействие на разглеждания ОУПО. При това положение не се очаква да бъдат пряко  



 

 

 

 

 

60 

засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху хабитат  6210 е 

както следва: 

  

Параметри и 

Въздействия 

Обща оценка на степента на въздействие върху местообитане 6110* 

Параметри  

Обща площ  Видов състав/ 

качество  

Инвазивни 

видове 

Перспектива  

Нулева алтернатива 0 0 0 0 

ОУП  0 0 0 0 

 Съгласно дефинирани прагове на въздействие върху  местообитанията – (0) 

Реализирането на ОУП не оказва въздействие.         

 

Местообитание 6250*- Панонски льосови степни тревни съобщества 

         

 Описание: Доминирани от житни треви степи и пасища на льосови 

възвишения.Дебелината на льоса достига до 30-50 м и е покрит с черноземни почви с 

различна степен на деградация. В зависимост от мощността на почвата преобладават или 

гъстотуфести степи, доминирани от Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Stipa tirsa, 

или на местата с разкрития на льоса - по-отворени съобщества на Stipa capillata, Agropyron 

cristatum, Kochia prostrata. Запазени са само по склоновете на някои стръмни льосови форми. 

В състава на тези съобщества се срещат много типични степни видове. 

Растения: Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Stipa tirsa, Artemisia austriaca, 

Astragalus vesicarius, A. austriacus, A. onobrychis, A. ponticus, A. pubiflorus, Agropyron 

cristatum, Centaurea stereophylla, Dianthus pontederae ssp. kladovanus, Crambe tataria, Nonea 

pulla, Salvia nemorosa, S. nutans, S. argentea, S. aethiopis, Rindera umbellata, Phlomis tuberosa, 

Festuca valesiaca, Falcaria vulgaris, Sternbergia colchiciflora, Elymus elongatus, Chamaecytisus 

supinus, Ch. austriacus, Ch. kovacevii. 

Разпространение:  В Северната Дунавска равнина – около Бяла, Свищов, Никопол, 

Оряхово, Козлодуй, Лом и др. 

Това местообитание е доминирано предимно от житни треви по  степи и пасища по 

възвишенията в северната част на Дунавската равнина, разпространени в районите с типичен 

(прахов) льос с дебелина от 30-50 до 100-120 m. Срещат се по заоблените била (височината 

на льосовите „гърбици” при с. Остров и гр. Оряхово достига до 220 м н.в.) и склоновете с по- 

малък наклон и по-слабо изразени ерозионни процеси, върху кестеняви и типични 

черноземи, с различна степен на деградация. Тези почви са сравнително богати, но сухи. По 

силно ерозиралите склонове с разкрития на варовиковата скална основа, льосовите степи 

прехождат повече или по-малко постепенно в петрофитни степи. В зависимост от мощността 

на почвата и степента на ерозия могат да бъдат наблюдавани различни льосови степни 

ценози. 

 В актуализирания формуляр на местообитание 6250*- Панонски льосови степни 

тревни съобщества, достъпен на http://natura2000.moev.government.bg е видно, че 

верифицираната територия е 1726,64 ха 

  Природно местообитание 6250*- представеното и потвърдено в ЗЗ “Река Искър” с 

обща площ от 1230,63  хa. Тази площ е приета за референтна и тя е по-голяма от посочената 

в Стандартния формуляр (814,33 ха). Това се дължи на включването на някои пасища с 

деградирали участъци на 6250*. Поради изоставянето на пасища и намаляването на пашата в 

http://natura2000.moev.government.bg/
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общ план през последните 5-10 години, има процес на поява на типични видове за 

местообитание 6250*. Това е причината за добавяне на допълнителни територии, бивши 

пасища. Голяма част от тревните видовете са сходни с тези на местообитание 6210. 

Почвената скала, обаче, е съставена най-често от льосовидни образувания или мергели. В по-

северната част на зоната местообитание 6250* придобива по-типичен вид. В южната и 

средната част местообитанието плавно преминава към 6210 или в съседните участъци най-

често има запазени гори от местообитания 91М0 и 91H0. В тази част на зоната основната 

скала е варовици или варовите мергели. Като цяло местообитанието е силно деградирало. 

Главна причина за това е интензивната паша в недалечното минало, както и перманентното 

разораване през вековете и изоставянето на тези плодородни, но сухи земи. През последните 

10 г. е установено намаление на площта на местообитание 6250*. Това се дължи главно на 

изоставянето на някои пасища и самозалесяване, както и на разораване на участъци, заети с 

деградирали площи от 6250*.  

 

Друга причина са появата на незаконни малки сметища в близост до населените места и 

пасищата. Някои от разораните площи в съседство с местообитание 6250* вероятно в 

недалечното минало също са били територии, сходни на 6250*. 

Според публикуваните данни  за благоприятното природозащитно състояние на 

местообитанието в зоната по:  

Критерий 1. Площ в границите на зоната 

Параметър 1.1. Заемана площ от природното местообитание в обхвата на зоната 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

Цялостна оценка по критерий 1 – Неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Критерий 2. Структура и функции 

Параметър 2.1. Фрагментация в рамките на местообитанието 

В ЗЗ „Река Искър“ има горски земни пътища в полигоните на разпространение на 

местообитание 6250*, като на места има и изорани площи, сгради или малки незаконни 

сметища. Фрагментацията е по-голяма от 1% от площта на местообитанието. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 2.2. Доминиращи видове 

Не във всички съобщества доминират Chrysopogon gryllus и/или видове от род Stipa.  

Близо  75% от площта е в неблагоприятно състояние.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволителносъстояние. 

 

Параметър 2.3. Сумарно проективно покритие на ценозите 

Сумарното проективно покритие на ценозите надхвърля 80%. Необходимо е да се 

отбележи, че това покритие е с тенденция за намаляване поради настаняването на храстови и 

дървесни видове в местообитание 6250*.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 2.4. Типични видове растения 

Не всички картираните полигони на местообитанието са покрити с типични видове, 

като Chrysopogon gryllus. Видовете от род Stipa се срещат много рядко. Срещат се 

повсеместно и други типични видове характерни за 6250* като: Salvia nemorosa, Festuca 

valesiaca, Dichanthium ischaemum, Poa angustifolia, Galium verum, Salvia nutans . В голяма 
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част от полигоните се срещат тревни видове, характерни и за местообитание 6210, или 

типични тревни видове за пасищните местообитания. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 2.5. Слаба рудерализация на местообитанието 

Рудералните видове на много места формират самостоятелни ценози в полигоните и 

участват с над 10% от сумарното проективно покритие на местообитание 6250*. Това най-

често е обусловено от появата на рудерални видове върху бивши малки по площ сметища с 

богата органика или изоставени селскостопански дворове и обори. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 2.4. Наличие на инвазивни видове 

Отчетено е присъствие на инвазивни видове. Такива видове са Robinia pseudoacacia и 

Ailanthus altissima и рядко Gleditschia triacantchus. На места присъствието е значително, 

особено от бяла акация.   

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

Параметър 2.7. Обрастване на храстова и дървесна растителност 

      Наблюдава се обрастване с дървесна и храстова растителност върху площи от 

6250*. Най-често това са пионерни дървесни и храстови видове, като обикновен глог, шипка, 

мъждрян, дива круша, джанка, и по-рядко някои дъбове, като цер и благун, в средната и 

южната част на зоната. По тези места някои полигони от местообитания 6250*, 6210, 91М0 и 

91H0 се срещат в комплекси. Дървесната и храстовата растителност на места покриват 

повече от 20% от площта на полигоните от местообитание 6250*. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

Цялостна оценка по критерий 2 – неблагоприятно-лошо състояние. 

Критерий 3. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 
 

Параметър 3.1. Интензивност на пашата във всяко находище 

Паша е имало и има във всички полигони от 6250*. Само допреди 20-25 години пашата 

е била интензивна, непозволяваща възвръщането на типичната растителност за 6520*. 

Прекомерната паша е довела до силна деградация на местообитанието, макар този процес да 

не еднакъв в различните участъци на защитената зона. Към 2012 г, независимо от това, че е 

намалял броят на животните и има изоставени пасища, пашата може да се приеме за умерена, 

а на места до силна. Вероятно при изоставянето на пашата някои от местообитанията на 

6250*, които са в комплекси с горски местообитания или в съседство на тях, ще се 

самозалесят и ще престанат да бъдат такива. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.2. Използване на торове и пестициди и акумулация на биогени от 

съседни територии 

В съседство на някои полигони има ниви, където се внасят торове и пестициди. Макар 

въздействието им върху местообитание 6250* да не е директно, наличие на замърсители и 

акумулация на биогени има. Паралелно с процеса на субсидиране на отглеждането на житни 

и маслодайни култури се засилва и използването на пестициди и в по-малка степен на 

минерални торове. Това в настоящия момент навярно ще доведе до по-голяма рудерализация 

и загуба на ценни степни видове в местообитание 6250*. 

 Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 
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Цялостна оценка по Критерий 3 – неблагоприятно-лошо състояние.Обща оценка 

на местообитание 6250* в Защитена зона „Река Искър“ по трите критерия: 

неблагоприятно-лошо състояние. 

Според данните от ГИС (данните от тези площи са получени от пресечните площи на 

УЗ и площите на местообитанията  в зоната, представени ни в shp формат от МОСВ) в 

проект за изменение на  ОУП няма нови устройствени зони, попадащи в това 

местообитание . 

Тъй като с ОУП не се отреждат устройствени зони, попадащи в местообитание 

местообитание 6250*, с настоящият ДОСВ не се предвижат смегчаващи  мерки за 

предотвратявнане, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от 

ОУПО Искър 

Оценката на степента на въздействие на  ОУП върху местообитание местообитание 

6250* с оглед опазване на нейната структура, функции и природозащитни цели, е 

представена в следващите таблици.    

   Параметри 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 

При реализирането   ОУП не се 

очаква пряко въздействие на  

местообитания на този тип  

Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Граници ( екотон ) на 

местообитанието  

Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Фрагментация Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Опасност от пожари Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Опасност от инцидентни 

замърсявания при аварии 

Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

        

Тези типове съобщества, в обхвата на защитената зона, са извън периметъра на 

въздействие на разглеждания ОУПО. При това положение не се очаква да бъдат пряко  

засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху хабитат  6210 е 

както следва: 

  

Параметри и 

Въздействия 

Обща оценка на степента на въздействие върху местообитане 6110* 

Параметри  

Обща площ  Видов състав/ 

качество  

Инвазивни 

видове 

Перспектива  

Нулева алтернатива 0 0 0 0 

ОУП  0 0 0 0 

Съгласно дефинирани прагове на въздействие върху  местообитанията – (0) 

Реализирането на ОУП не оказва въздействие.         

Местообитание 6430- Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс  

Описание: Съобщества на еутрофни високи треви от 2 подтипа:37.7 - Влажни и 

нитрофилни високи тревни съобщества по водните течения и по границите на горите, 
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принадлежащи на разредите lechometalia hederaceae и Convolvuletalia sepium (съюз 

Aegopodion podagrariae). 37.8 - Съобщества от високи многогодишни треви в планинския и 

алпийския пояс от клас Betulo-Adenostyletea. 

Растения: 37.7 - Glechoma hederacea, Epilobium hirsutum, Filipendula ulmaria, Petasites 

hybridus, Chaerophyllum hirsutum, Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Silene dioica, Lamium album, Lysimachia punctata, Lythrum salicaria, Crepis 

paludosa, Angelica sylvestris, Scrophularia nodosa. 37.8 - Aconitum lamarckii, Aconitum 

variegatum, Geranium sylvaticum, Trollius europaeus, Adenostyles alliariae, Cicerbita alpina, 

Digitalis grandiflora,Calamagrostis arundinacea, Cirsium appendiculatum, Angelica pancicii, 

Heracleum verticillatum. 

 

Разпространение:  В цялата страна покрай реки и потоци.  

В актуализирания формуляр на местообитание 6430- Хидрофилни съобщества от 

високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс,   достъпен на 

http://natura2000.moev.government.bg е видно, че  верифицираната  площ е 196,58 ха. 

 За местообитание 6430 е прието , че е разпространено върху площ от 304,36 ха. Тази 

площ е многократно по-голяма от посочената в Стандартния формуляр – 18,92 ха. Това се 

дължи на по-подробно картиране през 2012 г. Към местообитание 6430 са включени тревни 

съобщества, които са с променен влажностен режим, силно рудерализирани и с променен 

типичен тревен състав. Независимо от това голяма част от тези територии са с потенциал за 

възстановяване поради намалялата паша и образуването на нови островни или речни 

наслаги. Въз основа на изследванията на терен се установи, че тенденцията през последните 

20 години е за слабо намаляване на площта на това местообитание. Това се дължи преди 

всичко на самозалесените площи на част от полигоните предимно с бяла върба.  

Според публикуваните данни  за благоприятното природозащитно състояние на 

местообитанието в зоната по :  

 

Критерий 1. Площ в границите на зоната 

Параметър 1.1. Заемана площ от природното местообитание в обхвата на зоната 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

Цялостна оценка по Критерий 1 – неблагоприятно-незадоволително състояние. 
 

Критерий 2. Структура и функции 

Параметър 2.1. Фрагментация в рамките на местообитанието  

Не се наблюдава фрагментиране в рамките на местообитание 6430, причинено от 

антропогенни причини. При образуването на нови острови има известна естествена 

фрагментация поради водното течение на реката, но тя е временна и без особено значение за 

разпространението на местообитание 6430.  

Оценка по този параметър – благоприятно състояние. 

 

Параметър 2.2. Типични видове растения   

На места има масова поява на рудерални видове. Срещат се някои типични растителни 

видове, като: Lythrum salicaria, Rubus caesius, Urtica dioica, Stachys palustris, Eupatorium 

cannabinum, Dipsacus laciniatus, Mentha aquatica, Mentha longifolia, Echinochloa crus-galli, 

Humulus lupulus Glechoma hederacea, Geum urbanum, Chelidonium majus. Местообитанието се 

среща в комплекси с местообитание 91Е0. Поради интензивната паша се стига до утъпкване, 

промяна на състава, респективно до рудерализация. Поради направените корекции на реката 

http://natura2000.moev.government.bg/
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голяма част от подходящите територии за местообитание 6430 са унищожени. Те са 

дренирани, без подходящия влажностен режим. По-малко от 75% от площта е в 

неблагоприятно състояние. 

Оценка по този параметър – неблагоприятнo-незадоволително състояние. 

Параметър 2.3. Наличие на инвазивни видове 

В местообитание 6430 са установени инвазивни видове, като Amorpha fruticosa и 

Erygeron annus. Тяхното разпространение за момента е слабо. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

Параметър 2.4. Обрастване с храстова и дървесна растителност 

Както беше  споменато за Критерий 1, наблюдава се естествено настаняване на бяла 

върба и по-рядко на бяла топола или фиданки от хибридни тополи, близки по фенотип на 

черната топола. В някои от полигоните дървесните видове заемат повече от 10% от площта 

на местообитание 6430.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

Цялостна оценка по Критерий 2 – неблагоприятно-незадоволително състояние. 
 

Критерий 3. Бъдещи перспективи (Заплахи и влияния) 

Параметър 3.1. Интензивност на пашата във всяко находище 

Голяма част от възможните места за паша, където се намира местообитание 6430, се 

използват за паша. В различните полигони на зоната има различна по интензивност паша. В 

общ аспект пашата е значително намаляла, но повечето полигони все още са със значителни 

нарушения. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 3.2. Хидромелиоративни съоръжения, свързани с промяна на водния 

режим на водоемите 

Всички площи в близост до водното корито на река Искър са подложени на промяна на 

водния режим на реката. Има построени диги, отводнителни канали, направен е голям 

приемен канал за захранване на стара водно-електрическа централа.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 3.3. Използване на торове и пестициди, както и акумулация на биогени 

от съседни територии 

В съседни земеделски територии непосредствено до реката се използват минерални 

торове и пестициди. Те проникват както директно по въздуха, така и чрез повърхностния 

воден отток. Речното течение на р. Искър също носи разтворени биогени и химически 

вещества, разтворени във водата от канални води от намиращи се по горното течение градове 

и села. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволителносъстояние. 

Цялостна оценка по Критерий 3 – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

Обща оценка на местообитание 6430 в Защитена зона “Река Искър” по трите 

критерия: Неблагоприятно-незадоволително състояние. 
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Според данните от ГИС (данните от тези площи са получени от пресечните площи на 

УЗ и площите на местообитанията  в зоната, представени ни в shp формат от МОСВ) в 

проектa за изменение на ОУП няма нови устройствени зони, попадащи в границите на  

това местообитание . 

 

Тъй като с ОУП не се отреждат устройствени зони, попадащи в местообитание 

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 

алпийския пояс в защитена зона “Река Искър”,  с настоящият ДОСВ не се предвижат 

смекчаващи  мерки за предотвратявнане, намаляване и възможно отстраняване на 

неблагоприятните въздействия от ОУПО Искър. 

Оценката на степента на въздействие на  ОУП върху местообитание 6430 Хидрофилни 

съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс  с оглед опазване 

на нейната структура, функции и природозащитни цели, е представена в следващите 

таблици.    
 

   Параметри 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 

При реализирането   ОУП не се 

очаква пряко въздействие на  

местообитания на този тип  

Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Граници ( екотон ) на 

местообитанието  

Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Фрагментация Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Опасност от пожари Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Опасност от инцидентни 

замърсявания при аварии 

Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

 

Тези типове съобщества, в обхвата на защитената зона,  са отдалечени и извън 

периметъра на въздействие на разглеждания ОУПО. При това положение не се очаква да 

бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху хабитат 6430  

е както следва: 
 

Параметри и 

Въздействия 

Обща оценка на степента на въздействие върху местообитание 6430 

Параметри  

Обща площ  Видов състав/ 

качество  

Инвазивни 

видове 

Перспектива  

Нулева алтернатива 0 0 0 0 

ОУП  0 0 0 0 

  

 Съгласно дефинирани прагове на въздействие върху  местообитанията – (0) 

Реализирането на ОУП не оказва въздействие. 
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Местообитание 91FO - Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и 

Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion) 

                                     
Описание: Периодично заливани крайречни смесени широколистни гори.Почвата 

може добре да изсъхва между заливанията или да остава преовлажнена. Тези гори са се 

развили на по-нови алувиални наслаги. 

В зависимост от водния режим доминиращите дървесни видове принадлежат към 

родовете Fraxinus, Ulmus или Quercus. Тревната растителност е добре развита. 

Подтипове: 

А) Лонгозни гори (асоциация Smilaco excelsae-Fraxinetum oxycarpae) Заливни гори с 

участие на Quercus robur, Fraxinus oxycarpa и Ulmus minor и наличие на лиани. Видовият 

състав на съобществата е богат, а вертикалната структура е сложна. Тревната покривка е с 

непо- стоянен състав, зависещ от локални особености и динамични процеси. 

Б) Влажни низинни дъбови гори - асоциация Scutellario altissimae- Quercetum roboris. 

Високи многоетажни гори, доминирани от Quercus robur или Quercus pedunculiflora и 

участие на лиани, но значително по-малко в сравнение с лонгозните гори. В тревния етаж 

видовоторазнообразие е сравнително по-малко, участват редица раннопролетни видове. 

В) Тракийски гори от Quercus pedunculiflora. Представляват най-сухия вариант на 

низинните влажни дъбовигори. Това са съобщества от Quercus pedunculiflora или с 

преобладаване на този вид в равнините, главно върху смолници и по-рядко върху черноземи. 

В повечето случаи са стари гори. Обикновено са сравнително малки по площ и са 

заобиколени от селскостопанскитеритории. 

 Растения: 

А) Quercus robur, Ulmus laevis, U.minor, Fraxinus oxycarpa, F. pallisiae,Populus nigra, P. 

alba, Alnus glutinosa, Prunus padus, Smilaxexcelsa, Periploca graeca, Humuluslupulus, Vitis 

vinifera ssp. sylvestris, Tamus communis, Hedera helix, Poa sylvicola, Brachypodium sylvaticum, 

Geum urbanum, Galium aparine, Scilla bithynica, Leucojum aestivum, Fritillaria pontica, Urtica 

dioica, Parietaria officinalis, Rumex sanguineus, Stellaria media. 

Б) Quercus robur, Q. pedunculiflora, Q. cerris, Ulmus minor, Fraxinus oxycarpa, Tilia spp., 

Acer tataricum,Scilla bifolia, Anemone ranunculoides, Ranunculus ficaria, Polygonatum ssp., Viola 

odorata, Ranunculus constantinopolitanus, Geum urbanum, Buglossoides purpurocaerulea, 

Scutellaria altissima, Urtica dioica, Smyrnium perfoliatum. 

В) Quercus pedunculiflora, Acer tataricum, A. campestre, Ulmus minor, Quercus cerris, 

Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Geum urbanum, Dactylis glomerata, Alliaria petiolata, 

Galium aparine, Arum elongatum, Buglossoides purpurocaerulea. 

Разпространение:   
A) Долините на някои реки, вливащи се в Черно море - Камчия, Батова, Ропотамо, 

Дяволска, Велека и Резовска; по-ограничено по Тунджа, Марица. 

Б) Малки, изолирани горски масиви в Дунавската равнина, Лудогорието. 

 В) Изолирани масиви в Тракийската равнина и Тунджанската низина. Такива са: 

Айтоска кория, Юлевска кория в Казанлъшко, кориите в Сливенско и Новозагорско, гората 

Чекерица край Пловдив и др. 

 В актуализирания формуляр на местообитание 91FO - Крайречни смесени гори от 

Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки 

(Ulmenion),  достъпен на http://natura2000.moev.government.bg е видно, че  верифицираната  

площ е  50,22 ха. От тази площ 52,71 ха са потвърдени като природно местообитание 91F0, 

докато стойността по Стандартен формуляр е 14,19 хa. По-голямата площ се дължи на по-

точното картиране. Има полигони, които не са отразени като гори от обикновен (летен) дъб в 

горската база данни. Според експертна оценка тенденцията през последните 20 години е за 

http://natura2000.moev.government.bg/
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намаляване на заеманата площ при 91F0. Това се дължи на провежданите голи сечи и 

съпътстващата смяна на тези гори с полски клен, мекиш, бяла топола, кучи дрян, черен бъз 

или други храстови видове. 

Според публикуваните данни  за благоприятното природозащитно състояние на 

местообитанието в зоната по :  

Критерий 1. Площ в границите на зоната 

Параметър 1.1. Заемана площ от природното местообитание в обхвата на зоната 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

Цялостна оценка по Критерий 1 – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Критерий 2. Структура и функции 

Параметър 2.1. Склопеност/пълнота (средно претеглена) на първия дървесен етаж 

В зона „Река Искър” се наблюдава намаляване на склопеността/пълнотата на първия 

дървесен етаж на местообитание 91F0. В настоящия момент пълнотата на това 

местообитание е под 0,6. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 2.2. Състав на първия дървесен етаж 

При местообитание 91F0 в ЗЗ „Река Искър” съставът на първия дървесен етаж е 

формиран от Quercus robur, Ulmus minor, Acer campestre, Populus alba, по-рядко Quercus 

cerris и Robinia pseudoacacia, Acer tataricum. Местообитание 91F0 образува комплекси с 

91E0. Участието на Quercus robur варира от 10 до 60%.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 2.3. Средна възраст на първия дървесен етаж (средно претеглена) 

Средната възраст е по-малка от 60 год. Възрастта е с тенденция за намаляване през 

последните 10 години поради извеждани голи сечи.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 2.4. Гори във фаза на старост 

Горите във фаза на старост са под 10% от общата площ на горите в местообитание 

91F0. Почти липсват такива гори. Семенните дървета от обикновен (летен) дъб се срещат 

рядко. Срещат се вековни дървета, като някои от тях са на възраст над 150 г. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 2.5. Количество мъртва дървесина 

Под 60% от площта на местообитанието отговаря на този показател. Мъртвата 

дървесина се изнася при провеждане на сечите. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 2.6. Наличие на стари дървета с поне един клас на възраст над 

средната на насаждението 

Срещат се стари вековни дървета на възраст над 100 г. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 
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Параметър 2.7. Приземна покривка 

Видовият състав на местообитанието е слабо променен поради провежданите 

бракониерски сечи. Срещат се типични тревни видове, като Scilla bifolia, Anemone 

ranunculoides, Polygonatum ssp., Viola odorata, Ranunculus constantinopolitanus, Geum 

urbanum, Buglossoides purpureocoerulea, Urtica dioica, Smyrnium perfoliatum.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

Цялостна оценка по Критерий 2  – неблагоприятно-лошо състояние. 
 

Критерий 3. Бъдещи переспективи (Заплахи и влияния) 

Параметър 3.1. Неправилно планирани и изведени сечи; безпокойство, 

бракониерство 

Има неправилно планирани и изведени сечи. Това са голи сечи. Голяма част от сечите 

се водят хаотично през цялата година и водят до безпокойство на птиците и бозайниците в 

района. Има бракониерски сечи. Има сечи както на отделни дървета, така и на площи над 1 

дка. Въздействието е над 1% годишно. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.2. Изнасяне на мъртва дървесина 

Има изнасяне на мъртва дървесина предимно поради провежданите бракониерски сечи. 

Сегашното въздействие върху площта на местообитанието е доста над 1% годишно.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.3. Залесяване с екзоти, неместни видове и хибриди 

През последните 10 години няма залесявания с екзоти и неместни видове за района. 

Независимо от това в повечето полигони на местообитание 91F0 са залесени инвазивни 

видове, като бяла акация и по-рядко хибридни евроамерикански тополи. Има площи с 

естествено разпространени и самозалесени акация и рядко обикновен айлант. Явлението е с 

тенденция за разширяване. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.4. Пожари 

Като цяло горите от местообитание 91F0 са със слаба степен на пожароопасност. Това 

се дължи на близостта им до течащи води от канали, стари корита или високи подпочвени 

води. Макар в района, където се среща местообитанието, да се наблюдава непрекъснато 

присъствие на хора – пастири, селскостопански работници, ловци, рибари, бракониери, не са 

установени умишлени или случайни пожари през последните 2-3 години. Практика е да се 

палят стърнища и съседни площи, покрити с храсти, като пожарите от тях проникват често в 

горите от 91F0. Палежите са най-често умишлени.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 3.5. Рекреация и туризъм 

Макар да няма атрактивни места за посещение, като хижи, почивни станции и други 

места за рекреация и туризъм, зоната се посещава постоянно от много ловци, рибари, 

бракониери, събирачи на гъби и билки. Най-често посетителите изхвърлят отпадъци, изсичат 

незаконно дървета за дърва за огрев, палят огньове, унищожават ценни растения. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 
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Параметър 3.6. Строителство и инфраструктура 

Тъй като защитена зона се намира в район с многобройни села, има много построени 

горски и полски пътища, електропроводи и др. Същото се отнася и за локалните асфалтови 

пътища и тези, покрити с натрошен камък. В района на защитената зона има баластиери за 

промиване на речен камък. Едната от баластиерите е в непосредствена близост до 

местообитание 91F0. В някои от полигоните има стари канали с изоставени шлюзове. Те по-

скоро имат положителен ефект за поддържане на влажностния режим на местообитанието.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 3.7. Паша 

Въздействието на пашата е по-голямо от 1% годишно върху площта на 

местообитанието. Макар екстензивно и на неголеми по брой стада, пашата оказва силно 

въздействие по прокарите и периферията на гората. В гората също има установени повреди 

по наличния семенен подраст от дървесните видове. Често има преминаване на домашни 

животни през горските участъци край с. Писарово и гр. Искър.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 3.8. Природни нарушения и тенденции 

В момента не са установени каламитети в горите от 91F0. Въздействието на този 

параметър е под 1% годишно върху площта на местообитанието. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 3.9. Присъствие на инвазивни видове  

Установено е присъствие на инвазивни видове. Такива са Robinia pseudoacacia и по-

рядко Amorpfa fruticosa, Gleditschia triacanthus, Coeroleria paniculata, хибридни 

евроамерикански тополи.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 3.10. Промяна във водния режим 

В местообитание 91F0 има промяна във водния режим, но това се е случило пред 50-60 

години, когато са изградени диги и отводнителни канали, извършена е корекция на река 

Искър или пресушаване на стари корита и блатисти терени. В същото време има направени 

изкуствени езера (блата), от които са изгребани инертни материали – чакъл, филц, пясък. 

Високите температури и засушаване през лятото често са предпоставка за изсъхване на по-

влаголюбивата тревна крайречна растителност и за поява на локални пожари. В момента не 

са установени каламитети в горите от 91F0.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 3.11. Почистване на речните корита 

При направата на диги е имало почистване на речните корита. През последните 20 

години не са установени сечи на крайречна растителност, включително и от местообитание 

91F0 .  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-неблагоприятно състояние. 
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Параметър 3.12. Нерегламентирано и неправилно добиване на недървесни горски 

ресурси (жълъди и листников фураж) 

Не е установено нерегламентирано и неправилно добиване на недървесни горски 

ресурси.  

Оценка по този параметър – благоприятно състояние. 

Цялостна оценка по Критерий 3 – неблагоприятно-лошо състояние. 

Обща оценка на местообитание 91F0 в Защитена зона „Река Искър” е 

неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Според данните от ГИС ( данните от тези площи са получени от пресечните площи на 

УЗ и площите на местообитанията  в зоната, представени ни в shp формат от МОСВ) в 

проекта за изменение на ОУП няма нови устройствени зони, попадащи в това 

местообитание . 

Тъй като с ОУП не се отреждат устройствени зони, попадащи в местообитание 

Местообитание 91FO - Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus 

excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion) в защитена зона “Река 

Искър”,  с настоящият ДОСВ не се предвижат смекчаващи  мерки за предотвратявнане, 

намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от ОУПО Искър 

Оценката на степента на въздействие на  ОУП върху местообитание 91 FO Крайречни 

смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia 

покрай големи реки (Ulmenion),   с оглед опазване на нейната структура, функции и 

природозащитни цели, е представена в следващите таблици.    

              

Параметри 

Въздействия 

Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 

При реализирането   ОУП не се 

очаква пряко въздействие на  

местообитания на този тип  

Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Граници ( екотон ) на 

местообитанието  

Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Фрагментация Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Опасност от пожари Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Опасност от инцидентни 

замърсявания при аварии 

Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

 

Тези типове съобщества, в обхвата на защитената зона,  са отдалечени и извън 

периметъра на въздействие на разглеждания ОУПО. При това положение не се очаква да 

бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху хабитат 91 FО 

е както следва: 

Параметри и 

Въздействия 

Обща оценка на степента на въздействие върху местообитание 91FO 

Параметри  

Обща площ  Видов състав/ 

качество  

Инвазивни 

видове 

Перспектива  
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Нулева алтернатива 0 0 0 0 

ОУП  0 0 0 0 

  

 Съгласно дефинирани прагове на въздействие върху  местообитанията – (0) 

Реализирането на ОУП не оказва въздействие. 

 

Местообитание 91НО *- Панонски гори с Quercus pubescens 

 Описание: Разредени, ксерофитни дъбови гори, доминирани от Quercus pubescens, 

върху много сухи (често с южно изложение) места със скелетни, плитки почви на варовикова 

основа, която се разкрива като различни по големина скални блокове. Заради 

континенталните условия и антропогенното влияние горите са предимно фрагментарни и 

имат храсталачен облик. Видовият им състав е богат, често включва сухолюбиви видове от 

ксеротермните пасища или окрайнините на горите. Това местообитание е свързано с 

варовиковите възвишения на местата с континентален климат. 

Растения: Quercus pubescens, Q. virgiliana, Q. frainetto, Q. cerris, Fraxinus ornus, Acer 

monspessulanum, Carpinus orientalis, Sorbus domestica, Cornus mas, Geranium sanguineum, 

Pyrus pyraster, Buglossoides purpurocaerulea, Campanula bononiensis, Filipendula vulgaris, 

Carex michelii, Euphorbia polychroma, Lactuca quercina, Limodorum abortivum, Acanthus 

balcanicus, Orchis purpurea, O. simia, Paeonia peregrina, Dictamnus albus, Scorzonera hispanica, 

Echinops sphaerocephalus, Laser trilobum, Helleborus odorus, Althaea cannabina, Chamaecytisus 

albus, Potentilla micrantha, Pulmоnaria mollis, Tanacetum corymbosum, Viola suavis, V. hirta. 

Разпространение:  В Северна България – в Предбалкана и части от Дунавската 

равнина; в Североизточна България и в предпланините и ниските планини на Западна 

България.  

В актуализирания формуляр на местообитание,  достъпен на 

http://natura2000.moev.government.bg е видно, че  верифицираната  площ е 105,09 ха  ха. 

Установено , че   местообитание 91H0* е разпространено върху площ от 233,4 ха, докато 

стойността по Стандартен формуляр е 197,34 хa. По-голямата площ след теренни 

изследвания се дължи на прехвърлянето на площи от местообитание 91I0 към 91H0. 

Местообитание 91I0 не е установено като типично и на негово място е обособено 91H0. 

Според експертна оценка тенденцията през последните 20 години e за намаляване на 

заеманата площ при 91H0* повече от 1% годишно. Това се дължи на провежданите голи сечи 

и съпътстващата смяна на тези гори с полски клен, келяв габър, мъждрян, смрадлика или 

други храстови видове.  

Според публикуваните данни  за благоприятното природозащитно състояние на 

местообитанието в зоната по :  

Критерий 1. Площ в границите на зоната 

 

Параметър 1.1. Заемана площ от природното местообитание в обхвата на зоната 

В резултат на верифициране на терен е установено, че местообитание 91H0* е 

разпространено върху площ от 233,4 ха, докато стойността по Стандартен формуляр е 197,34 

хa. По-голямата площ след теренни изследвания се дължи на прехвърлянето на площи от 

местообитание 91I0 към 91H0. Местообитание 91I0 не е установено като типично и на негово 

място е обособено 91H0. Според експертна оценка тенденцията през последните 20 години e 

за намаляване на заеманата площ при 91H0* повече от 1% годишно. Това се дължи на 

провежданите голи сечи и съпътстващата смяна на тези гори с полски клен, келяв габър, 

мъждрян, смрадлика или други храстови видове.  

http://natura2000.moev.government.bg/


 

 

 

 

 

73 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

Цялостна оценка по Критерий 1 – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Критерий 2. Структура и функции 

Параметър 2.1. Склопеност/пълнота (средно претеглена) на първия дървесен етаж 

В зона „Река Искър” се наблюдава намаляване на склопеността/пълнотата на първия 

дървесен етаж на местообитание 91H0*. В настоящия момент пълнотата на това 

местообитание е над 0,6 и на повечето места образува нормална склопенoст около 0,6-0,7. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 2.2. Състав на първия дървесен етаж 

При местообитание 91H0* в ЗЗ „Река Искър” съставът на първия дървесен етаж е 

формиран от Quercus pubescens, Quercus cerris, Quecus frainetto, по-рядко Acer campestre, 

Fraxinus ornus, Ulmus minor, Pyrus pyraster и др. Местообитание 91H0* най-често образува 

комплекси с 91М0, 6210 и 6250. Участието на дъбовете е около 40-50%.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 2.3. Средна възраст на първия дървесен етаж (средно претеглена) 

Средната възраст е по-малка от 40 год. Възрастта е с тенденция за намаляване през 

последните 10 години поради извеждани голи сечи.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 2.4. Гори във фаза на старост 

Горите във фаза на старост са под 10% от общата площ на горите с местообитание 

91H0*. Почти липсват такива гори. Семенните гори са с минимално участие. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 2.5. Количество мъртва дървесина 

Под 60% от площта на местообитанието отговаря на този показател. Мъртвата 

дървесина се изнася при провеждане на сечите. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 2.6. Наличие на стари дървета с поне един клас на възраст над 

средната на насаждението 

Почти липсват стари дървета в местообитанието на възраст над 100 г. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 2.7. Приземна покривка 

Видовият състав за местообитанието е слабо променен. Срещат се следните типични 

тревни, като Geranium sanguineum, Trifolium medium, Trifolium alpestre, Buglossoides 

purpurocaerulea, Campanula bononiensis, Euphorbia polychroma, Orchis spp., Paeonia peregrina, 

Helleborus odorus, Chamaecytisus albus, Potentilla micrantha, Tanacetum corymbosum, Galium 

pseudoaristatum, Lathyrus niger, Viola spp.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

Цялостна оценка по Критерий 2 – неблагоприятно-лошо състояние. 
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Критерий 3. Бъдещи переспективи (Заплахи и влияния) 

 

Параметър 3.1. Неправилно планирани и изведени сечи; безпокойство, 

бракониерство 

Има неправилно планирани и изведени сечи. Това са възобновителни сечи, отгледни 

сечи, санитарни сечи. Голяма част от сечите се водят хаотично през цялата година и водят до 

безпокойство на птиците и бозайниците в района. Има бракониерски сечи. Има сечи както на 

отделни дървета, така и на площи над 1-2 дка. Въздействието е над 5% годишно. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.2. Изнасяне на мъртва дървесина 

Има интензивно изнасяне на мъртва дървесина поради провежданите сечи. Сегашното 

въздействие върху площта на местообитанието е доста над 1% годишно.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.3. Залесяване с екзоти, неместни видове и хибриди 

През последните 10 години няма залесявания с екзоти и неместни видове за района. 

Независимо от това в съседни площи на местообитание 91H0* са залесени инвазивни видове, 

като бяла акация, гледичия, черен бор и др. Има площи с естествено разпространени и 

самозалесени акация и обикновен айлант. Явлението е с тенденция за разширяване. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.4. Пожари 

Като цяло горите от местообитание 91H0* са с голяма степен на пожароопасност. В 

зоната е наблюдавано  непрекъснато присъствие на хора – пастири, селскостопански 

работници, ловци, рибари, бракониери. През 2010 и 2011 г. е имало пожари в района. В 

района на с. Писарово има засегнати гори от 91H0*. Практика е да се палят стърнища и 

съседни площи, покрити с храсти, като пожарите от тях проникват често в горите от 91H0*. 

Палежите са най-често умишлени. Голяма част от горите са частни и не са редки случаите на 

криминални пожари с цел добив на дърва за горене след получаване на разрешителни от 

местните структури на ИАГ и МОСВ. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.5. Рекреация и туризъм 

Макар да няма атрактивни места за посещение, като хижи, почивни станции и други 

бази за рекреация и туризъм, зоната се посещава постоянно от много ловци, рибари, 

бракониери, събирачи на гъби, билки и липов цвят. Тези посетители на зоната изхвърлят 

отпадъци, изсичат незаконно дървета за дърва за огрев, палят огньове, унищожават ценни 

растения. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.6. Строителство и инфраструктура 

Тъй като защитената зона се намира в район със села с активно население, има много 

построени горски, полски и локалните асфалтови пътища, както и такива покрити с натрошен 

камък. През зоната преминават електропроводи, канали и др. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 
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Параметър 3.7. Паша 

Въздействието на пашата е по-голямо от 1% годишно върху площта на 

местообитанието. Макар екстензивно и на неголеми по брой стада, пашата оказва силно 

въздействие по прокарите и периферията на гората. В гората също има установени повреди 

по наличния семенен подраст от дървесните видове. Често има преминаване на домашни 

животни през горски участъци край селата Писарово и Девенци и гр. Искър. Унищожава се 

семенния подраст при дървесните видове, повреждат се издънки, почвата се утъпква. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.8. Природни нарушения и тенденции 

В зоната има ерозионни ровини, причинени от естествени явления, като силни порои 

върху почви, податливи на водна ерозия. Високите температури и засушаването през лятото 

често са предпоставка за големи горски пожари. В момента не са установени каламитети в 

горите от 91H0*. Въздействието на параметър „Природни нарушения и тенденции“ е над 1% 

годишно върху площта на местообитанието. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.9. Наличие на сукцесионни процеси 

В защитената зона се наблюдават сравнително бързи и върху големи площи 

сукцесионни процеси. Дъбовите гори от космат дъб, цер, благун, по-рядко с участие на 

горун, обикновен (летен) дъб при изсичането си се възобновяват издънково. Практиката, 

която съществува, за изсичане на голо на цели горски имоти или дори на цели подотдели 

води до намаляване на дъбовете в състава и засилване участието на видове като келяв габър, 

полски клен, мъждрян или на храстови видове, като смрадлика, кучи дрян, обикновен глог и 

други. Значителна част от горите в зоната са частна собственост. Този процес на смяна на 

дъбовите гори с техните спътници и храсти значително надхвърля 1% годишно. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.10. Нерегламентирано и неправилно добиване на недървесни горски 

ресурси (жълъди и листников фураж) 

В зоната е наблюдавано нерегламентирано и неправилно добиване на недървесни 

горски ресурси. Макар и да не е масова практика, има събиране на жълъди и по-рядко на 

листников фураж. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Цялостна оценка по Критерий 3 – неблагоприятно-лошо състояние. 

Обща оценка на местообитание 91H0* в защитена зона „Река Искър” е 

неблагоприятно-лошо състояние. 

 

 Според данните от ГИС (данните от тези площи са получени от пресечните площи на 

УЗ и площите на местообитанията  в зоната, представени ни в shp формат от МОСВ) в 

проекта за изменение на ОУП няма нови устройствени зони, попадащи в това 

местообитание . 

                      

 Тъй като с ОУП не се отреждат устройствени зони, попадащи в местообитание 

Местообитание 91НО *- Панонски гори с Quercus pubescens,  с настоящият ДОСВ не се 
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предвижат смекчаващи  мерки за предотвратявнане, намаляване и възможно 

отстраняване на неблагоприятните въздействия от ОУПО Искър. 

Оценката на степента на въздействие на  ОУП върху местообитание 91НО *- Панонски 

гори с Quercus pubescens,     с оглед опазване на нейната структура, функции и 

природозащитни цели, е представена в следващите таблици.    

Параметри 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 

При реализирането   ОУП не се 

очаква пряко въздействие на  

местообитания на този тип  

Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Граници ( екотон ) на 

местообитанието  

Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Фрагментация Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Опасност от пожари Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Опасност от инцидентни 

замърсявания при аварии 

Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

 

Тези типове съобщества, в обхвата на защитената зона, са отдалечени и извън 

периметъра на въздействие на разглеждания ОУПО. При това положение не се очаква да 

бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху хабитат 91 HО 

е както следва: 
                 

Параметри и 

Въздействия 

Обща оценка на степента на въздействие върху местообитание 91НO 

Параметри  

Обща площ  Видов състав/ 

качество  

Инвазивни 

видове 

Перспектива  

Нулева алтернатива 0 0 0 0 

ОУП  0 0 0 0 

  

 Съгласно дефинирани прагове на въздействие върху  местообитанията – (0) 

Реализирането на ОУП не оказва въздействие. 

 

Местообитание 91МО *- Балкано-панонски церово-горунови гори      
Описание: Субконтинентални ксеротермни дъбови гори, доминирани основно от 

Quercus cerris и Q. frainetto. В предпланините участва и Q. petraea agg. (асоциация Querceto 

frainetti-cerris s.l.). Формират ксеротермния дъбов пояс между 150-600 (800) м в цялата 

страна в регионите сконтинентален и преходно- континентален климат. Срещат се на най-

разнообразенсубстрат – варовици, андезити, базалти, льос, глини и пясъчници, на сухи, но 

сравнително богати сиви горски и канелени почви.Тук не влизат богатите на 

средиземноморски елементи гори в най- южните части на страната. 

Растения: Quercus petraea agg., Q. cerris, Q. frainetto, Acer tataricum, Ligustrum vulgare, 

Euonymus europaeus, Festuca heterophylla, Brachypodium sylvaticum Poa nemoralis, Potentilla 

micrantha, Tanacetum corymbosum, Campanula persicifolia, Viscaria vulgaris, Lychnis coronaria, 
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Silene viridiflora, Hieracium racemosum, H. sabaudum, Galium pseudaristatum, Lathyrus niger, 

Peucedanum alsaticum, Bupleurum praealatum, Helleborus odorus, Crocus 

flavus, Physospermum cornubiense.  

Разпространение:  В цяла България без най-южните части с преходно-

средиземноморски климат – в южните части на Северна България, в предпланините и в 

ниските планини в Западна България, в Тракийската и Тунджанската низина. Формират 

плавни преходи с евро-сибирските степни гори (91I0) в Северна България и с ксеротермните 

дъбови съобщества със субсредиземноморски и средиземноморски елементи в Южна 

България.  

В актуализирания формуляр на местообитание Местообитание 91МО *- Балкано-

панонски церово-горунови гори,  достъпен на http://natura2000.moev.government.bg е видно, 

че местообитание 91М0 е разпространено върху площ от 629,95 ха, докато стойността по 

Стандартен формуляр е 678,14 хa. Има вероятност при изготвянето на Стандартния 

формуляр да е имало леко завишение, поради включени деградирали гори от 91М0 с участие 

на бяла акация, които могат да бъдат идентифицирани само при теренна работа. Според 

експертна оценка тенденцията през последните 20 години е за намаляване на заеманата площ 

при 91М0. Това се дължи на провежданите голи сечи и съпътстващата смяна на тези гори с 

полски клен, келяв габър, мъждрян, смрадлика или други храстови видове.  

 

Според публикуваните данни  за благоприятното природозащитно състояние на 

местообитанието в зоната по:  

Критерий 1. Площ в границите на зоната 

Параметър 1.1. Заемана площ от природното местообитание в обхвата на зоната 

В резултат на настоящото верифициране на терен се установи, че местообитание 91М0 

е разпространено върху площ от 629,95 ха, докато стойността по Стандартен формуляр е 

678,14 хa. Има вероятност при изготвянето на Стандартния формуляр да е имало леко 

завишение, поради включени деградирали гори от 91М0 с участие на бяла акация, които 

могат да бъдат идентифицирани само при теренна работа. Според експертна оценка 

тенденцията през последните 20 години е за намаляване на заеманата площ при 91М0. Това 

се дължи на провежданите голи сечи и съпътстващата смяна на тези гори с полски клен, 

келяв габър, мъждрян, смрадлика или други храстови видове.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

Цялостна оценка по Критерий 1 – неблагоприятно-лошо състояние. 

  

Критерий 2. Структура и функции 

Параметър 2.1. Склопеност/пълнота (средно претеглена) на първия дървесен етаж 

В зона „Река Искър” се наблюдава намаляване на склопеността/пълнотата на първия 

дървесен етаж на местообитание 91М0. В настоящия момент пълнотата на това 

местообитание е над 0,6 и на повечето места образува нормална склопенoст около 0,6-0,7. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 2.2. Състав на първия дървесен етаж 

При местообитание 91М0 в ЗЗ „Река Искър” съставът на първия дървесен етаж е 

формиран от Quercus frainetto, Quercus cerris, по-ряко от Quercus petraea. Участват още Acer 

campestre, Fraxinus ornus, и по-малко Carpinus betulus и Sorbus torminalis. Местообитание 

91М0 най-често образува комплекси с 91H0, 6210 и 6250. Участието на дъбовете е около 50-

60%.  

http://natura2000.moev.government.bg/
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Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 2.3. Средна възраст на първия дървесен етаж (средно претеглена) 

Средната възраст е по-малка от 60 год. Възрастта е с тенденция за намаляване през 

последните 10 години поради извеждани голи сечи.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 2.4. Гори във фаза на старост 

Горите във фаза на старост са под 10% от общата площ на горите с местообитание 

91М0. Почти липсват такива гори. Семенните гори са с минимално участие. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 2.5. Количество мъртва дървесина 

Под 60% от площта на местообитанието отговаря на този показател. Мъртвата 

дървесина се изнася при провеждане на сечите. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 2.6. Наличие на стари дървета с поне един клас на възраст над 

средната на насаждението 

Почти липсват стари дървета в местообитанието на възраст над 100 г. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 2.7. Приземна покривка 

          Видовият състав за местообитанието е слабо променен. Срещат се типични 

тревни видове, като Brachypodium sylvaticum, Dactylis glomerata, Poa nemoralis, Geum 

urbanum, Buglossoides purpurocaerulea, Fragaria spp., Veronica chamaedrys, Veronica 

officinalis, Lychnis coronaria, Aremonia agrimonoides, Silene viridiflora, Campanula spp., 

Euphorbia polychroma, Euphorbia amygdaloides, Physospermum cornubiensis, Helleborus odorus, 

Potentilla micrantha, Tanacetum corymbosum, Galium pseudoaristatum, Lathyrus spp., Viola spp., 

Crocus flavus, Iris spp.  

Оценка по този параметър – благоприятно състояние. 

Цялостна оценка по Критерий 2  – неблагоприятно-лошо състояние. 

Критерий 3. Бъдещи переспективи (Заплахи и влияния) 

Параметър 3.1. Неправилно планирани и изведени сечи; безпокойство, 

бракониерство 

Има неправилно планирани и изведени сечи. Това са възобновителни сечи, отгледни 

сечи, санитарни сечи. Голяма част от сечите се водят хаотично през цялата година и водят до 

безпокойство на птиците и бозайниците в района. Има бракониерски сечи. Има сечи както на 

отделни дървета, така и на площи над 1-2 дка. Въздействието е над 5% годишно. 

 Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

 Параметър 3.2. Изнасяне на мъртва дървесина 

Има интензивно изнасяне на мъртва дървесина поради провежданите сечи. Сегашното 

въздействие върху площта на местообитанието е доста над 1% годишно.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 
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Параметър 3.3. Залесяване с екзоти, неместни видове и хибриди 

През последните 10 години няма залесявания с екзоти и неместни видове за района. 

Независимо от това в съседни площи на местообитание 91М0 са залесени инвазивни видове, 

като бяла акация, гледичия, черен бор и др. Има площи с естествено разпространени и 

самозалесени акация и обикновен айлант. Явлението е с тенденция за разширяване. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.4. Пожари 

Като цяло горите от местообитание 91М0 са с голяма степен на пожароопасност. В 

зоната се наблюдава непрекъснато присъствие на хора – пастири, селскостопански 

работници, ловци, рибари, бракониери. През 2010 и 2011 г. е имало пожари в района. В 

северната част има засегнати гори от 91М0. Практика е да се палат стърнища и съседни 

площи, покрити с храсти, като пожарите от тях проникват често в горите от 91М0. Палежите 

са най-често умишлени. Голяма част от горите са частни и не са редки случаите на 

криминални пожари с цел по-улеснен добив на дърва за горене. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.5. Рекреация и туризъм 

Макар да няма атрактивни места за посещение, като хижи, почивни станции и други 

места за рекреация и туризъм, зоната се посещава постоянно от много ловци, рибари и 

бракониери, събирачи на гъби, билки и липов цвят. Най-често посетителите изхвърлят 

отпадъци, изсичат незаконно дървета за дърва за огрев, палят огньове, унищожават ценни 

растения. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.6. Строителство и инфраструктура 

Тъй като защитена зона се намира в район с многобройни села, има много построени 

горски и полски пътища, електропроводи и др. Същото се отнася и за локалните асфалтови 

пътища и тези, покрити с натрошен камък. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 3.7. Паша 

Въздействието на пашата е по-голямо от 1% годишно върху площта на 

местообитанието. Макар екстензивно и на неголеми по брой стада, пашата оказва силно 

въздействие по прокарите и периферията на гората. В гората също има установени повреди 

по наличния семенен подраст от дървесните видове. Често има преминаване на домашни 

животни през горски участъци край селата Писарово и Девенци. Унищожава се семенния 

подраст при дървесните видове, повреждат се издънки, почвата се утъпква. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.8. Природни нарушения и тенденции 

За зоната има ерозионни ровини, причинени от естествена явления, като силни порои и 

почви податливи на водна ерозия. Високите температури и засушаването през лятото често 

са предпоставка за големи горски пожари. В момента не са установени каламитети в горите 

от 91М0. Въздействието на този параметър е над 1% годишно върху площта на 

местообитанието. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 
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Параметър 3.9. Нерегламентирано и неправилно добиване на недървесни горски 

ресурси (жълъди и листников фураж) 

В зоната е наблюдавано нерегламентирано и неправилно добиване на недървесни 

горски ресурси. Макар и да не е масова практика, има събиране на жълъди и по-рядко на 

листников фураж. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 Според данните от ГИС (данните от тези площи са получени от пресечните площи на 

УЗ и площите на местообитанията  в зоната, представени ни в shp формат от МОСВ) в 

проекта за изменение на  ОУП няма нови устройствени зони, попадащи в това 

местообитание .    

 Тъй като с ОУП не се отреждат устройствени зони, попадащи в местообитание 91 

МО,  с настоящият ДОСВ не се предвижат смекчаващи  мерки за предотвратявнане, 

намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от ОУПО 

Искър 

Оценката на степента на въздействие на  ОУП върху местообитание 91МО *- Балкано-

панонски церово-горунови гори,     с оглед опазване на нейната структура, функции и 

природозащитни цели, е представена в следващите таблици.    

 

   Параметри 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 

При реализирането   ОУП не се 

очаква пряко въздействие на  

местообитания на този тип  

Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Граници ( екотон ) на 

местообитанието  

Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Фрагментация Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Опасност от пожари Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Опасност от инцидентни 

замърсявания при аварии 

Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

 

Тези типове съобщества, в обхвата на защитената зона, са отдалечени и извън 

периметъра на въздействие на разглеждания ОУПО. При това положение не се очаква да 

бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху хабитат 91 MO 

е както следва: 
 

Параметри и 

Въздействия 

Обща оценка на степента на въздействие върху местообитание 91МO 

Параметри  

Обща площ  Видов състав/ 

качество  

Инвазивни 

видове 

Перспектива  

Нулева алтернатива 0 0 0 0 

ОУП  0 0 0 0 
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 Съгласно дефинирани прагове на въздействие върху  местообитанията – (0) 

Реализирането на ОУП не оказва въздействие 

. 

Местообитание 91Z0- Мизийски гори от сребролистна липа 

  

Описание: Ксерофитни до мезоксерофитни гори с доминиране на Tilia tomentosa, 

разпространени в континенталните региони на Северна България. Срещат се главно в 

хълмистите равнини и в предпланините - най-големи са масивите в Лудогорието, на северни 

и източни склонове върху разнообразна основа: льос, варовик и др. На места липата 

вторично е разширила разпространението си основно в резултат на избирателното изсичане 

на дъбовете - Quercus cerris, Q. petraea agg., Q. robur, с които често образуват смесени 

ценози. В състава на тези гори влизат както ксеротермни видове от разред Quercetalia 

(Helleborus odorus, Ligustrum vulgare), така и по-мезофилни от разред Fagetalia и съюз 

Carpinion (Scilla bifolia, Staphylea pinnata). 

Растения: Fraxinus ornus, Staphylea pinnata, Ruscus aculeatus, R. hypoglossum, Melica 

uniflora, Hedera helix, Helleborus odorus, Corydalis spp., Polygonatum odoratum, Convallaria 

majalis, Galanthus elwesii, Gagea minima, Scilla bifolia, Anemone ranunculoides, Isopyrum 

thalictroides. 

Разпространение:  В Северна България – главно Лудогорието и Дунавската равнина. 

91Н0, 91М0. Това местообитание не включва съобществата, в които сребролистната липа 

участвува като примес при доминиране на други дървесни видове.  

 

В актуализирания формуляр на местообитание  91Z0- Мизийски гори от сребролистна 

липа,  достъпен на http://natura2000.moev.government.bg е видно, че  верифицираната  площ е 

28,09   ха.. В резултат на  верифицирането  на терен е установено, че местообитание 91Z0 е 

разпространено върху площ от 30,57 ха, докато стойността по Стандартен формуляр е 25,73 

хa. По-голямата площ след теренни изследвания се дължи навярно на по-точното картиране 

през 2012 г. Според експертна оценка през последните 20 години няма промяна в заеманата 

площ при 91Z0. 

Според публикуваните данни  за благоприятното природозащитно състояние на 

местообитанието в зоната по :  

Критерий 1. Площ в границите на зоната 

 

Параметър 1.1. Заемана площ от природното местообитание в обхвата на зоната 

В резултат на настоящото верифициране на терен се установи, че местообитание 91Z0 е 

разпространено върху площ от 30,57 ха, докато стойността по Стандартен формуляр е 25,73 

хa. По-голямата площ след теренни изследвания се дължи навярно на по-точното картиране 

през 2012 г. Според експертна оценка през последните 20 години няма промяна в заеманата 

площ при 91Z0. 

Оценка по този параметър – благоприятно състояние. 

Цялостна оценка по Критерий 1 – благоприятно състояние. 

 

http://natura2000.moev.government.bg/
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  Критерий 2. Структура и функции 

  Параметър 2.1. Склопеност/пълнота (средно претеглена) на първия дървесен 

етаж 

В зона „Река Искър” се наблюдава намаляване на склопеността/пълнотата на първия 

дървесен етаж на местообитание 91Z0. В настоящия момент пълнотата на това 

местообитание е над 0,6 и на повечето места образува нормална склопенoст около 0,7-0,8. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 2.2. Състав на първия дървесен етаж 

При местообитание 91Z0 в ЗЗ „Река Искър” съставът на първия дървесен етаж е 

формиран от Tilia tomentosa. Рядко участие вземат Quercus cerris, Quecus frainetto Quercus 

pubescens, Quercus robur, Acer campestre, Fraxinus ornus, Ulmus minor, Pyrus pyraster и др. 

Участието на липата е над 50%.  

Оценка по този параметър – благоприятно състояние. 

 

Параметър 2.3. Средна възраст на първия дървесен етаж (средно претеглена) 

Средната възраст е по-малка от 40 год. Възрастта е с тенденция за намаляване през 

последните 10 години поради извежданите голи сечи.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 2.4. Гори във фаза на старост 

Горите във фаза на старост са под 10% от общата площ на горите с местообитание 

91Z0. Почти липсват такива гори. Семенните индивиди са с минимално участие. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 2.5. Количество мъртва дървесина 

Под 60% от площта на местообитанието отговаря на този показател. Мъртвата 

дървесина се изнася при провеждане на сечите. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 2.6. Наличие на стари дървета с поне един клас на възраст над 

средната на насаждението 

Почти липсват стари дървета в местообитанието на възраст над 60 г. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 2.7. Приземна покривка 

Поради извежданите голи сечи във видовия състав на местообитанието има настъпили 

промени. Срещат се следните типични тревни, като Hedera helix, Geum urbanum, Arum 

maculatum, Buglossoides purpurocаerulea, Mercurialis ovata, Helleborus odorus, Glechoma 

hirsuta, Euphorbia amygdaloides, Euphorbia polychroma, Viola spp., Pulmonaria officinalis. 

Срещат се и някои видове с по-голямо разпространение през последните години, като Geum 

urbanum, Urtica dioica, Rubus sp. и др. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

Цялостна оценка по Критерий 2 – неблагоприятно-незадовлително състояние. 
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 Критерий 3. Бъдещи переспективи (Заплахи и влияния) 
 

Параметър 3.1. Неправилно планирани и изведени сечи; безпокойство, 

бракониерство 

Има неправилно планирани и изведени сечи. Това са възобновителни сечи, отгледни 

сечи, санитарни сечи. Голяма част от сечите се водят хаотично през цялата година и водят до 

безпокойство на птиците и бозайниците в района. Има бракониерски сечи. Има сечи както на 

отделни дървета, така и на площи над 1 дка. Въздействието е над 1% годишно. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.2. Изнасяне на мъртва дървесина 

Има интензивно изнасяне на мъртва дървесина поради провежданите сечи. Сегашното 

въздействие върху площта на местообитанието е доста над 1% годишно.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.3. Залесяване с екзоти, неместни видове и хибриди 

През последните 10 години няма залесявания с екзоти и неместни видове за района. 

Независимо от това в съседни площи на местообитание 91Z0 са залесени инвазивни видове, 

като бяла акация, гледичия. Има горски култури от черен бор и др.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 3.4. Пожари 

Като цяло горите от местообитание 91Z0 са с по-малка степен на пожароопасност в 

сравнение с дъбовите гори. В зоната се наблюдава непрекъснато присъствие на хора – 

пастири, селскостопански работници, ловци, рибари, бракониери. През 2010 и 2011 г. е 

имало пожари в района. Практика е да се палят стърнища и съседни площи, покрити с 

храсти, като пожарите от тях проникват често в горите от 91Z0. Палежите са най-често 

умишлени.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 3.5. Рекреация и туризъм 

Макар да няма атрактивни места за посещение, като хижи, почивни станции и други 

бази за рекреация и туризъм, зоната се посещава постоянно от много ловци, бракониери, 

събирачи на гъби, билки и липов цвят. Тези посетители на зоната изхвърлят отпадъци, 

изсичат незаконно дървета за дърва за огрев, палят огньове, унищожават ценни растения. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 3.6. Строителство и инфраструктура 

Тъй като защитената зона се намира в район със села с активно население, има много 

построени горски, полски и локалните асфалтови пътища, както и такива, покрити с натрошен 

камък. През зоната преминават електропроводи, канали и др. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 3.7. Паша 

Въздействието на пашата е по-голямо от 1% годишно върху площта на 

местообитанието. Макар екстензивно и на неголеми по брой стада, пашата оказва силно 
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въздействие по прокарите и периферията на гората. В гората също има установени повреди 

по наличния подраст от дървесните видове. Често има преминаване на домашни животни 

през горски участъци край селата Писарово и Девенци и гр. Искър.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.8. Природни нарушения и тенденции 

Високите температури и засушаването през лятото често са предпоставка за големи 

горски пожари. В момента не са установени каламитети в горите от 91Z0. Въздействието на 

параметър „Природни нарушения и тенденции“ е под 1% годишно върху площта на 

местообитанието. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 3.9. Нерегламентирано и неправилно добиване на недървесни горски 

ресурси (липов цвят) 

В зоната се наблюдавано нерегламентирано и неправилно добиване на липов цвят.  

Практика е при цъфтежа на липите да се организират бракониерски групи, които отсичат 

големи клони или цели дървета за събиране на липов цвят. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

Цялостна оценка по Критерий 3 – неблагоприятно-лошо състояние. 

Обща оценка на местообитание 91Z0 в защитена зона „Река Искър” е 

неблагоприятно-лошо състояние. 

 

 Според данните от ГИС (данните от тези площи са получени от пресечните площи на 

УЗ и площите на местообитанията  в зоната, представени ни в shp формат от МОСВ) в 

проекта за изменение на  ОУП няма нови устройствени зони, попадащи в това 

местообитание . 

 

 Тъй като с ОУП не се отреждат устройствени зони, попадащи в местообитание  в 

Местообитание 91Z0- Мизийски гори от сребролистна липа в защитена зона “Река 

Искър”,  с настоящият ДОСВ не се предвижат смекчаващи  мерки за 

предотвратявнане, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните 

въздействия от ОУПО Искър. 

Оценката на степента на въздействие на  ОУП върху местообитание 91Z0- Мизийски 

гори от сребролистна липа, с оглед опазване на нейната структура, функции и 

природозащитни цели, е представена в следващите таблици.    

 

   Параметри 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 

При реализирането   ОУП не се 

очаква пряко въздействие на  

местообитания на този тип  

Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Граници ( екотон ) на 

местообитанието  

Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Фрагментация Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 
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Опасност от пожари Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Опасност от инцидентни 

замърсявания при аварии 

Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

 

Тези типове съобщества, в обхвата на защитената зона, са отдалечени и извън 

периметъра на въздействие на разглеждания ОУПО. При това положение не се очаква да 

бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху хабитат 91 ZО 

е както следва: 

 

Параметри и 

Въздействия 

Обща оценка на степента на въздействие върху местообитание 91ZO 

Параметри  

Обща площ  Видов състав/ 

качество  

Инвазивни 

видове 

Перспектива  

Нулева алтернатива 0 0 0 0 

ОУП  0 0 0 0 

 

 Съгласно дефинирани прагове на въздействие върху  местообитанията – (0) 

Реализирането на ОУП не оказва въздействие. 

Местообитание 91ЕО *- Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior 

(Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion 

Описание: Крайречни гори в низините и планините. Развиват се на богати алувиални 

почви, периодично наводнявани от сезонното издигане нивото на реката. 

Подтипове: 

А) Монодоминантни гори на Alnus glutinosa с единично участие на Fraxinus oxycarpa 

(съюз Alno-Pandion) в долните течения на реките от Черноморско-Средиземноморския 

басейн. Почвите са богати, много влажни до преовлажнени, дълбоки, с признаци на 

оглеяване и намалена проветривост. Понякога съобществата на черната 

елша са с прекъснато, ивичесто разположение покрай реките, поради което имат 

характер на “галерии”. 

Б) Крайречни съобщества на Alnus glutinosa и/или Alnus incana в горните и средните 

течения на реките (Alnion incanae). Почвите са влажни до преовлажнени, спорадично 

заливани, отцедливи и проветриви. В ниския планински пояс основен едификатор е Alnus 

glutinosa, а в средния планински елово-буков пояс основен едификатор е Alnus incana. 

В) Крайречни, заливни гори или галерии, доминирани основно от Salix alba, Populus 

alba и Populus nigra и по-малко от Salix fragilis, които принадлежат към съюза Salicion albae. 

Почвите са преовлажнени блатни и алувиални. По брега на Дунав в непосредствена близост 

до водата тези гори преминават в храсталаци на Salix purpurea и Salix triandra. На много 

места, особено по р. Дунав, първичната им структура е силно променена 

от масовото участие в храстовия етаж на инвазивния американски вид Amorpha 

fruticosa. 

Растения: А) Alnus glutinosa, Fraxinus oxycarpa, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, 

Rubus hirtus, Frangula alnus, Hedera helix, Periploca graeca, Carex remota, C. sylvatica, 

Symphytum officinale, Parietaria officinalis, Sparganium ramosum, Iris pseudacorus, Equisetum 

maximum, Leucojum aestivum. 
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Б) Alnus incana, A. glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix fragilis, S. alba, Carex remota, C. 

sylvatica, Equisetum spp., Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Geranium sylvaticum, Geum 

rivale, Lycopus europaeus, Rumex sanguineus, Stellaria nemorum, Oxalis acetosella. 

В) Salix alba, S. fragilis, S. triandra, S. purpurea, Populus nigra, P. alba, Ulmus laevis, U. 

minor, Quercus robur, Morus alba, Аmorpha fruticosa, Clematis vitalba, Humulus lupulus, Vitis 

sylvestris, Calystegia sepium, Solanum dulcamara, Rubus caesius var. aquaticus, Erigeron annuus, 

Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Althaea officinalis, Euphorbia lucida, Stachys palustris, 

Symphytum officinale, Glycyrrhiza echinata, Cirsium arvense, Iris pseudacorus, Phragmites 

australis, Typha latifolia, Leucojum aestivum. 

Разпространение:   
А) Ограничено по долното течение на реките Батова, Камчия, Ропотамо, Тунджа и 

други вътрешни реки. 

Б) Фрагментарно около реките в ниския планински пояс (500-1000 м) и в средния 

планински елово-буков пояс (1000-1500 м н.в.). 

В) Основно в поречието на р. Дунав и по долните течения на него- вите притоци. 

Повечето от тези гори са в контакт с влажните ливади или гори от тесните долини (6510, 

9180, 91G0). Може да се наблюдава сукцесия от и към 9170 и 9130. 

В актуализирания формуляр на местообитание,  достъпен на 

http://natura2000.moev.government.bg е видно, че  верифицираната  площ е 677,24 ха. От тази 

площ 200,5 ха са потвърдени като природно местообитание 91E0* Общата площ на 

местообитанието в границите на зоната е 261,78 ха. 

Според публикуваните данни  за благоприятното природозащитно състояние на 

местообитанието в зоната по :  

Критерий 1. Площ в границите на зоната 

 

Параметър 1.1. Заемана площ от природното местообитание в обхвата на зоната 

В резултат на настоящата верификация и картиране на терен се установи, че 

местообитание 91E0* е разпространено върху площ от 261,78 ха, докато стойността по 

Стандартен формуляр е 369,81 хa. По-малката площ от теренните изследвания се дължи на 

приетия коефициент на редукция 30% за речното корито на река Искър и покритието на 

местообитание 91Е0*. Без корекция с този коефициент, площта е 365,47 ха, много близка до 

тази от Стандартния формуляр. Според експертна оценка тенденцията през последните 10 

години е за малко намаляване на заеманата площ при 91E0*. Това се дължи основно на 

бракониерските сечи на върби и черни и бели тополи по река Искър. Паралелно текат и 

процеси на естествено възобновяване с бяла върба по новообразувани малки острови в 

коритото на реката и в площите на бивши баластиери.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

Цялостна оценка по Критерий 1 – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

        

Критерий 2. Структура и функции 

Параметър 2.1. Склопеност/пълнота (средно претеглена) на първия дървесен етаж 

Поради протичане на двата процеса на бракониерски сечи и на естествено 

самозалесяване с бяла върба няма точна информация дали склопеността/пълнотата на първия 

дървесен етаж на местообитание 91E0* намалява.  

 Оценка по този параметър – недостаъчно информация. 

 

http://natura2000.moev.government.bg/
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  Параметър 2.2. Състав на първия дървесен етаж 

  При местообитание 91E0* в ЗЗ „Река Искър” съставът на първия дървесен етаж е 

формиран от Salix alba, по рядко от Populus alba, с участие на Quercus robur, Populus nigra, 

Acer campestre, Ulmus minor. Местообитание 91E0** се среща в комплекс с 91F0. Участието 

на върбите и тополите надвишава минималната граница за благоприятно състояние, 

обикновено е с участие над 80%.  

Оценка по този параметър – благоприятно състояние. 

Параметър 2.3. Средна възраст на първия дървесен етаж (средно претеглена) 

Средната възраст е по-малка от 40 год. Възрастта е с тенденция за намаляване през 

последните 10 години поради извеждани голи сечи.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

Параметър 2.4. Гори във фаза на старост 

Горите във фаза на старост са под 10% от общата площ на горите от местообитание 

91E0**. Почти липсват такива гори.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 2.5. Количество мъртва дървесина 

Под 60% от площта на местообитанието отговаря на този показател. Мъртвата 

дървесина се изнася при провеждане на сечите. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 2.6. Наличие на стари дървета с поне един клас на възраст над 

средната на насаждението 

Много рядко се срещат стари вековни дървета от обикновен (летен) дъб на възраст над 

100 г. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 2.7. Приземна покривка 

Видовият състав за местообитанието е слабо променен поради провежданите 

бракониерски сечи. Срещат се типични тревни видове, като Rubus caesius, Solanum 

dulkamara, Clematis vitalba, Urtca dioica, Erygeron annuus, Symphytum officinale, Cirsium 

arvense, Iris pseudacorus, Phragmites australis, Typha latifolia. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

Цялостна оценка по Критерий 2  – неблагоприятно-лошо състояние. 
 

Критерий 3. Бъдещи переспективи (Заплахи и влияния) 
Параметър 3.1. Неправилно планирани и изведени сечи; безпокойство, 

бракониерство 

Има неправилно планирани и изведени сечи. Това са предимно бракониерски сечи за 

добив на дърва за горене. Голяма част от сечите се водят хаотично през цялата година. Има 

сечи както на отделни дървета, така и на малки площи до 1 дка. Въздействието е над 1% 

годишно. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 
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Параметър 3.2. Изнасяне на мъртва дървесина 

Има изнасяне на мъртва дървесина поради провежданите бракониерски сечи. 

Сегашното въздействие върху площта на местообитанието е над 1% годишно.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.3. Залесяване с екзоти, неместни видове и хибриди 

През последните 10 години има залесявания с евроамерикански хибридни тополи, 

които са на потенциални места, заемани в миналото от местообитание 91Е0*. Има също и 

стари неотсечени култури с хибридни тополи. При изсичането им се възобновяват издънки 

от тях, които на места заемат и по-големи площи. Наличието на евроамерикански тополи е 

проблем за оцеляването на местните черни тополи. Това е обусловено от лесното 

хибридизиране и разпространяване на потомство с неизвестен генотип, което от своя страна 

се явява конкурент на фиданките от така наречените чисти линии местни тополи. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.4. Пожари 

Като цяло горите от местообитание 91E0* са със слаба степен на пожароопасност. Това 

се дължи на близостта им до течащи води на река Искър, канали, стари корита или високи 

подпочвени води. В южната част на зоната има регистрирани пожари, които са оказали 

негативно въздействие върху гори от местообитание 91Е0*. В района, където се среща 

местообитанието, се наблюдава непрекъснато присъствие на хора – пастири, 

селскостопански работници, ловци, рибари, бракониери. Практика е да се палят стърнища и 

съседни площи, покрити с храсти, като пожарите от тях проникват често в горите от 91E0*. 

Палежите са най-често умишлени.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Параметър 3.5. Рекреация и туризъм 

Макар да няма атрактивни места за посещение, като хижи, почивни станции и други 

места за рекреация и туризъм, зоната се посещава постоянно от много ловци, рибари, 

бракониери, събирачи на гъби и билки. Най-често посетителите изхвърлят отпадъци, изсичат 

незаконно дървета за дърва за огрев, палят огньове, унищожават ценни растения. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 3.6. Строителство и инфраструктура 

Тъй като защитена зона се намира в район с многобройни села, има много построени 

горски и полски пътища, електропроводи и др. Същото се отнася и за локалните асфалтови 

пътища и тези, покрити с натрошен камък. В района на местообитанието има баластиери за 

промиване на речен камък. В непосредствена близост до някои от полигоните има построени 

обори за крави и домашни прасета. В някои от полигоните има стари канали с изоставени 

шлюзове. Те по-скоро имат положителен ефект за поддържане на влажностния режим на 

местообитанието.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 3.7. Паша 

Въздействието на пашата е по-голямо от 1% годишно върху площта на 

местообитанието. Макар и екстензивно и на неголеми по брой стада, пашата оказва силно 

въздействие по прокарите и периферията на гората. В горските участъци също има 
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установени повреди, като най-опасна е пашата на кози, които нанасят големи повреди на 

младите дървета, както и на наличния подраст от дървесните видове.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-лошо състояние. 

  

Параметър 3.8. Природни нарушения и тенденции 

Като природно нарушение може да се споменат големите пролетни прииждания на река 

Искър и затлачването на отделни горски участъци от местообитание 91Е0*. Останките от 

тези затлачвания съдържат много битови отпадъци, трупове на умрели животни и дървесна 

органика, които могат да предизвикат болести и са опасно място за местните рибари и ловци. 

Не са установени каламитети в горите от 91E0*. Въздействието на този параметър е под 1% 

годишно върху площта на местообитанието. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 3.9. Присъствие на инвазивни видове  

Установено е присъствие на инвазивни видове. Такива са Robinia pseudoacacia и по-

рядко Amorpfa fruticosa, Gleditschia triacanthus и хибридни евроамерикански тополи. Не е 

наблюдавана интензивна експанзия на тези видове и заемане на големи площи от 

местообитание 91Е0*. 

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 3.10. Промяна във водния режим 

В местообитание 91E0* има промяна във водния режим, но това се е случило пред 50-

60 години, когато са изградени диги и отводнителни канали, извършена е корекция на река 

Искър или пресушаване на стари корита и блатисти терени. В същото време има направени 

изкуствени езера (блата), от които са изгребани инертни материали – чакъл, филц, пясък.  

Високите температури и засушаване през лятото често са предпоставка за изсъхване на по-

влаголюбивата тревна крайречна растителност и за поява на локални пожари.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 3.11. Почистване на речните корита 

При направата на диги е имало почистване на речните корита. През последните 20 

години не са установени сечи на крайречна растителност, включително и от местообитание 

91E0*.  

Оценка по този параметър – неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

Параметър 3.12. Нерегламентирано и неправилно добиване на недървесни горски 

ресурси (кошничарство) 

Не е установено нерегламентирано и неправилно добиване на недървесни горски 

ресурси.  

Оценка по този параметър – благоприятно състояние. 

 

Цялостна оценка по Критерий 3 – неблагоприятно-лошо състояние. 

Обща оценка на местообитание 91E0* в Защитена зона „Река Искър” е 

неблагоприятно-лошо състояние. 
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Според данните от ГИС (данните от тези площи са получени от пресечните площи на 

УЗ и площите на местообитанията  в зоната, представени ни в shp формат от МОСВ) в 

проекта за изменение на ОУП няма нови устройствени зони, попадащи в това местообитание 

. 

Тъй като с ОУП не се отреждат устройствени зони, попадащи в местообитание 

Местообитание 91ЕО *- Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-

Pandion, Alnion incanae, Salicion    в защитена зона “Река Искър”,  с настоящият ДОСВ 

не се предвижат смекчаващи  мерки за предотвратявнане, намаляване и възможно 

отстраняване на неблагоприятните въздействия от ОУПО Искър. 

Оценката на степента на въздействие на  ОУП върху местообитание 91ЕО *- 

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion , 

с оглед опазване на нейната структура, функции и природозащитни цели, е представена в 

следващите таблици.    

   Параметри 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 

При реализирането   ОУП не се 

очаква пряко въздействие на  

местообитания на този тип  

Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Граници ( екотон ) на 

местообитанието  

Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Фрагментация Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Опасност от пожари Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

Опасност от инцидентни 

замърсявания при аварии 

Не се очаква пряко въздействие Не се очаква пряко 

въздействие 

Не се очаква пряко 

въздействие 

 

Тези типове съобщества, в обхвата на защитената зона, са отдалечени и извън 

периметъра на въздействие на разглеждания ОУПО. При това положение не се очаква да 

бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху хабитат 91 

ЕО* е както следва: 
 

Параметри и 

Въздействия 

Обща оценка на степента на въздействие върху местообитание 91EO* 

Параметри  

Обща площ  Видов състав/ 

качество  

Инвазивни 

видове 

Перспектива  

Нулева алтернатива 0 0 0 0 

ОУП  0 0 0 0 

  

Съгласно дефинирани прагове на въздействие върху  местообитанията – (0) 

Реализирането на ОУП не оказва въздействие. 

 

5.1.2.Описание и анализ на въздействието на плана върху безгръбначни- предмет 

на опазване в зоната 
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 БЕЗГРЪБНАЧНИ (INVERTEBRATA) 

 

1032 Бисерна мида (Unio crassus) 

 Видът обитава песъчливо-тинестите дъна на много наши реки и техните притоци.  

ОУП не засяга водни обекти – място,  където може да се среща вида. Специфичните 

екологични особености на разглеждания участък, изключват възможността за неговата 

поява. 

Състояние на популацията в зоната- Видът не е установен до 2012г. в зоната. 

Площта на потенциалните  местообитания  е 201,55 ha. Общата оценка на природозащитното 

състояние на вида в зоната е неблагоприятно - незадоволително състояние. 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – УЗ в гранците на ЗЗ не засягат потенциални 

местообитания на вида. ОУП не засяга водни обекти – място,  където може да се среща вида. 

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект- не се 

очакват  

Степен на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие  

Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие  

 

1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)  

 Жизненият цикъл на вида е свързан със стари дъбови дървета, където се развива 

ларвата му.Възрастното е активно привечер или през раннит часове на нощта. 

Състояние на популацията в зоната- До края на 2012 г. са установени 14 

геореферирани находища. Общата площ на подходящите местообитания е 1362.80 хектара 

Общата площ на потенциалните местообитания е 2328.83 хектара Общата оценка на 

природозащитното състояние на вида в зоната е неблагоприятно - незадоволително 

състояние.  

Оценка на въздействието  

Възможни въздействия върху вида – УЗ в гранците на ЗЗ не засягат потенциални 

местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – не се 

очаква. 

Степен на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

 

1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus)  

Жизненият цикъл на вида е свързан със стари дъбови гори. Женската снася яйцата си в 

стари дъбови пънове. Ларвите се хранят с полуизгнила дървесина.  

Състояние на популацията в зоната До края на 2012 г. са установени общо 3 

геореферирани находища. Общата площ на подходящите местообитания е 2941.99 ha Общата 

площ на потенциалните местообитания е 3856.91ha. Общата оценка на природозащитното 

състояние на вида в зоната е неблагоприятно - незадоволително състояние  

Оценка на въздействието  

Възможни въздействия върху вида – УЗ в гранците на ЗЗ не засягат потенциални 

местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – не се 

очаква. 

Степен на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

 

1089 Буков сечко (Morimus funereus)  
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Свързан  е основно с буковите гори. Ларвата се развива в мъртвата дървесина в 

буковите дървета. Микрохабитат-върху, във или под гниеща, влажна дървесина ( стволове, 

трупи, дънери, кори от дървета), лежаща на земната повърхност, най-често от Fagus, Qurcus, 

Populus, Castanea  и Abies.Ларвите се развиват под кората на дървета.Възрастното се среща 

през април-септември.Пикове в числеността  ме през първата половина на май и втората 

половина на юни. 

Състояние на популацията в зоната-Видът не е установен в зоната.  Общата площ на 

подходящите местообитания е 2972.70 ha. Общата площ на потенциалните местообитания е 

3424.94 ha. Общата оценка на природозащитното състояние на вида в зоната е 

неблагоприятно - незадоволително състояние по два критерия и благоприятно по два 

критерия. 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – УЗ в гранците на ЗЗ не засягат потенциални 

местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие  

Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие 

 

1087 Алпийска розалия (Rosalia alpina)  

 Рядък вид, обитаващ предимно стари букови масиви с надморска височина 500 – 1000 

м. Ларвата е изключително свързана с тези гори, поради което видът не се среща в 

изследвания район. 

Състояние на популацията в зоната Видът не присъства в зоната. По крайбрежието 

на р. Искър има естествени горски формации от бяла топола, полски бряст и върби, както и 

култури от евроамерикански хибридни тополи, акация, полски ясен и други видове. 

Всичките тези типове горски хабитати не предоставят подходящи условия за развитие на 

Rosalia alpina, поради липсата на трофична база за ларвите на вида. Отсъстват както 

предпочитаното хранително растение на ларвите - обикновения бук, така и други 

потенциални растения-гостоприемници.   Защитената зона включва островни широколистни 

гори с преобладание на дъб (благун, космат дъб, цер) и участие на акация, мъждрян, габър, 

дива круша, брекиня и други дървесни видове.  

Липсват подходящи   потенциални местообитания. 

Оценка на въздействието  

Възможни въздействия върху вида – УЗ в гранците на ЗЗ не засягат потенциални 

местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие 

 

  4064 Ивичест теодоксус (Нeodoxus transversalis) 

   Среща се главно в р. Дунав и в долното течение на някои от нейните  

притоци. Обитава водоеми с чиста вода и твърда основа на речните легла, предимно с 

каменисто дъно. Установяван е от 7  до 200 м.н.в., като преобладава в зоната до 50 м.н.в. 

Черупката е средно голяма, полукръгла, понякога по-удължена, сивкава  или 

сиво-жълта, обикновино с три надлъжни тъмни ивици (при някои екземпляри с две 

много широки ивици). Има много  слабо изпъкнала завитост и плосък апекс. Апертурата 

е широко елептична, почти вертикална. Оперкулумът е червеникав  с тъмночервен ръб. 
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Височината на черупката е 3-6 мм, а ширината - 6-11 мм. Литореофилен вид, който се 

среща в бавно  течащи, чисти и богати на кислород води. Изисква наличие на твърд дънен 

субстрат. В миналото е бил най- многочисления вид в р. Дунав   Установяван е на 

разстояние от брега 0-660 м   

Състояние на популацията в зоната За периода 2011-2012 г. няма установени 

геореферирани находища. Потенциалните местообитания са 177,08 ha. Общата оценка на 

природозащитното състояние на вида в зоната е неблагоприятно - незадоволително 

състояние  

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – УЗ в гранците на ЗЗ не засягат потенциални 

местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие 

 

5.1.3.Очаквани влияния и степен на въздействие върху ихтиофауната предмет на 

опазване в защитени зони  

 

 РИБИ (PISCES) 

 1130 Распер  (Aspius aspius) 

 Риба от сем.Шаранови , разпространен в реките, като не навлиза в горните течения, а 

предпочита равнинните им части.Хищна риба. Любими места за него са тлъстите бързеи и 

горните пластове на води с умерено до силно течение. Понякога обаче той се държи в по-

дълбокото, откъдето изненадващо подхваща набег към повърхността.Храни се изключително 

с живи организми. 

Състояние на популацията в зоната Площ на местообитанията в зоната- 61,447 км . 

(дължина на речните участъци, в които се среща видът в рамките на зоната)  Потенциални 

местообитания- 132,157 ha.  Оценката на ПС на вида 1130 Aspius aspius в зоната “Река 

Искър” - BG0000613 е неблагоприятно-незадоволително състояние. 

Оценка на въздействието  

Възможни въздействия върху вида – УЗ в гранците на ЗЗ не засягат потенциални 

местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие. 

 

 1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis)  

 Стаден вид, който в зоната обитава горните и средните течения на реките, 

непосредствено след пъстървовата зона.  

Състояние на популацията в зоната. Площ на местообитанията в зоната- 91,038336  

км. (дължина на речните участъци, в които се среща видът в рамките на зоната)  

Потенциални местообитания- 232,276543 ha. Оценката на ПС на вида 1138. Barbus 

meridionalis в зоната „Река Искър“– BG0000613 е: неблагоприятно-незадоволително 

състояние. 

Оценка на въздействието  

Възможни въздействия върху вида – УЗ в гранците на ЗЗ не засягат потенциални 

местообитания на вида.  
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Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие. 

  

Голям щипок (Cobitis elongata) 

Видът е регистриран само в средните и долните течения на реките Янтра и Вит. 

Обитава плитки реки с бързо, по-рядко средно течение, с песъчливо или каменисто дъно. 

Състояние на популацията в зоната.Площ на местообитанията в зоната- 93.036 км. 

.(дължина на речните участъци, в които се среща видът в рамките на зоната)  Потенциални 

местообитания-232.988 ха равна на референтната стойност за зоната  Оценката на ПС на вида 

2533. Cobitis elongata (Голям щипок) в BG0000613 „Река Искър“ е: неблагоприятно-

незадоволително състояние. 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – УЗ в гранците на ЗЗ не засягат потенциални 

местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие. 

 1149 Обикновен щипок(Cobitis elongatoides) 

Щипокът принадлежи към сем. Виюнови. В България са разпространени 5 вида: 

обикновен щипок, малък щипок, голям щипок, балкански щипок, дунавски (български) 

щипок. Дължина до 15 см, тегло до 10 - 15 гр. Разпространение: в почти цяла Европа и Азия 

до Япония. У нас навсякъде, с изключение на горните течения на реките. 

Щипокът е малка, дънна, сладководна риба. Местообитания: Предпочита бавнотечащи 

и стоящи води с тинесто песъкливо дъно, в което през деня се заравя така, че само главата и 

опашката му се вижда. Нощем е активна. Биология: Храни се с дребни дънни безгръбначни. 

Понася остър недостиг на разтворен във водата кислород. Живее 3 - 4 години. Полово 

съзрява на 2 г. Размножава се през април до юни. Расте твърде бавно. 

Състояние на популацията в зоната. Площ на местообитанията в зоната- 106,772 км 

.(дължина на речните участъци, в които се среща видът в рамките на зоната) Потенциални 

местообитания- 288,216  ha. Оценката на ПС на вида 1149. Cobitis taenia в зоната “Река 

Искър” - BG0000613 е: неблагоприятно - незадоволително състояние. 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – УЗ в гранците на ЗЗ не засягат потенциални 

местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие. 

 

1124 Белопера кротушка ( Romanogobio albipinnatus) 

Бентоносен реофилен вид.Достига полова зрялост на втората година.Размножителния 

период е от средта на май до началото на юни.Храни сес с дънни безгръбначни животни и 

по-рядко водорасли. 

Оценка на въздействието  

Състояние на популацията в зоната.Няма данни  
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Възможни въздействия върху вида – УЗ в гранците на ЗЗ не засягат потенциални 

местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие. 

  

2555 Високотел бибан ( Gymnocephalus baloni) 

Видът е локализиран дза целият участък на р.Дунав и устиета на притоците и Огоста, 

Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенки Лом.Предпочита течащи води.Съзрява полово на втората 

година.Разможава се през апри-юни при температура между 8 и 20 ºС. Активен е през 

нощта.Храни се с бентосни безгръбначни животни, предимно ларви на насекоми.Живее 5-6 

години. 

Състояние на популацията в зоната. Площ на местообитанията в зоната-67.5 км км 

(дължина на речните участъци, в които се среща видът в рамките на зоната) Потенциални 

местообитания-103.126  ha. Оценката на ПС на вида  Gymnocephalus baloni (Високотел 

бибан) в ЗЗ BG0000613 „Река Искър“ е: неблагоприятно-незадоволително състояние. 

Оценка на въздействието  

Възможни въздействия върху вида – УЗ в гранците на ЗЗ не засягат потенциални 

местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие. 

 

 1157 Ивичест бибан  (Gymnocephalus schraetzer) 

            Видът е бил устоновен в р.Дунав, както и в р.Голяма Камчия.По-късно е 

установен в р.Лом, Огоста, Искър, Янтра.Среща се в постоянни големи реки. Обитава 

дълбоките участъци на реките с пясъчно-чакълесто дъно.Половото съзряване е на две 

години.Размножава се през март-май при температура 8 -14 ºС.Активен е през нощта.Храни 

се с ракообразни, червеи, хайвер на риби.Достига маса до 250 g. 

Състояние на популацията в зоната. Площ на местообитанията в зоната-37,415   км 

(дължина на речните участъци, в които се среща видът в рамките на зоната) Потенциални 

местообитания- 66,971 ha. Оценката на ПС на вида  Gymnocephalus schraetser (Ивичест 

бибан) в ЗЗ „Река Искър“ - BG0000613 е: неблагоприятно-незадоволително състояние. 

Оценка на въздействието  

Възможни въздействия върху вида – УЗ в гранците на ЗЗ не засягат потенциални 

местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие. 

 
  1145 Виюн  (Misgurnus fossilis).  

 Установен е в р. Дунав и прилежащите й блата, както и в долното течение на някои от 

притоците и – Войнишка, Искър, Вит, Огоста, Осъм, Янтра, Русенски. Има данни, че в 

миналото се е изкачвал значително по-нагоре по течението на реките – в р. Искър е улавян 

при Роман, а в р. Янтра – при Бяла. Установен е и в ез. Сребърна, Шабленското езеро и в 

басейна на р. Струма. Рядък вид с намаляваща численост. Сега се среща със сигурност само в 
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р. Дунав и свързаните с нея влажни зони – Рибовъдно стопанство "Орсоя", Белене, Калимок 

и вероятно някои др. (наши данни). Изчезнал е в басейна на р. Струма (наши данни) и в ез. 

Сребърна, а в Шабленското езеро се нуждае от потвърждение. Местообитания: Постоянни 

реки и постоянни сладководни езера и блата. В миналото се е срещал и в крайбрежни 

сладководни лагуни. Биология: Обитава стоящи и бавнотечащи води, с пясъчно или тинесто 

дъно, където се заравя през деня и при неблагоприятни условия (суша). Чувствителен е към 

промени в атмосферното налягане. Храни се с ларви на насекоми и мекотели. 

Състояние на популацията в зоната .Няма данни. 

 Оценка на въздействието Възможни въздействия върху вида – УЗ в гранците на ЗЗ 

не засягат потенциални местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие. 

 

 2522 Сабица ( Pelecus cultratus) 

 Видът е установен в р.Дунав, р.Искър и р.Янтра.Обикновено обитава долните течения 

на по-големи реки, големи езера и естуарни води.Пелагичен вид, образуващ пасажи.Съзрява 

полово на 2-4 год.Размножава се през април.май,при температура 8 -14 ºС. Достига 

мамаксимална дължина до 6о см и до 2 кg.  

Състояние на популацията в зоната . Площ на местообитанията в зоната-74 км 

(дължина на речните участъци, в които се среща видът в рамките на зоната) Потенциални 

местообитания-  132 ha. 

 Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – УЗ в гранците на ЗЗ не засягат потенциални 

местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие. 

 

 1134 Европейска горчивка ( Rhodeus sericeus amarus) 

 Това e дребна (6–8 см), шараноподобна красиво оцветена речна рибка. Среща се в 

долните и средни течения на повечето реки в България. Хайвера си поставя чрез специално 

яйцеполагало в мантията на живи речни миди, хвърля 400 до 600 хайверени зърна. Мъжките 

са значително по ярко оцветени в розово и червено от долната страна и синьо, виолетово и 

маслено залено от горната,отстрани има ярка зелена ивица и едно по тъмно, понякога 

виолетово оцветено петно от всяка страна в предната част на тялото.  

Оценка на въздействието 

Състояние на популацията в зоната. Няма информация. 

Възможни въздействия върху вида – УЗ в гранците на ЗЗ не засягат потенциални 

местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие. 

 

 1146 Балкански щипок (Sabanejewia balcanica) 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B8
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 В миналото е установен в горните и средните течения на повечето дунавски притоци, 

както и в много от притоците на р. Марица. Среща се в р. Струма и притока и Рилска река, 1 

Стандартните формуляри навсякъде в текста са съгласно данните от проект „Картиране на 

природни местообитания и видове – фаза 1“ (МОСВ, 2013 в реките Доспат и Камчия. 

Впоследствие видът е потвърден многократно за реките от дунавския басейн – Искър и 

притоците й, Огоста, Вит, Осъм и Янтра. Установен е и в реките Арчар и Лом. Постепенно 

изчезва от реките в Егейския басейн. Първоначално е съобщен за р. Струма под и над яз. 

"Студена", както и за притока й р. Мътница, но при последващи изследвания в района не е 

намерен. В басейна на р. Марица е потвърден само за р. Мечка, р. Арда и притоците й, и Бяла 

река. В реките Места и Камчия не е потвърден. През последните години балканският щипок 

е установен в реките Войнишка, Видбол, Арчар, Лом, Цибрица, Огоста, Искър и Вит (наши 

данни). Местообитания: Средните и горните течения на постоянни реки с пясъчно-чакълесто 

дъно и бързо течение. Биология: Бентосен, реофилен вид. Размножителният период е от края 

на април до началото на юни. Плодовитостта на женските е ниска – около 300 хайверни 

зърна, които се отлагат направо върху камъните Храни се с дънни безгръбначни животни и 

хайвер.  

Състояние на популацията в зоната. Площ на местообитанията в зоната-90,437 км 

(дължина на речните участъци, в които се среща видът в рамките на зоната) Потенциални 

местообитания-  141,635   ha. Оценката на ПС на вида 1146. Sabanejewia aurata (Балкански 

щипок) в BG0000613 „Река Искър“ е: неблагоприятно-незадоволително състояние. 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – УЗ в гранците на ЗЗ не засягат потенциални 

местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие. 

  

 1160 Малка вретенарка (Zingel streber) 

 Рядък, слабо проучен придънен вид с нощна активност. Подходящите за вида 

местообитания са в р. Янтра и притоците й 

Състояние на популацията в зоната. Площ на местообитанията в зоната- 64,027 км 

(дължина на речните участъци, в които се среща видът в рамките на зоната) Потенциални 

местообитания-  136,38 ha. Оценката на ПС на вида 1160. Zingel streber в зоната “Река Искър” 

- BG0000613 е: неблагоприятно – незадоволително състояние.  

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – УЗ в гранците на ЗЗ не засягат потенциални 

местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие. 

 

 1159 Голяма вретенарка  (Zingel zingel) 

            Видът се среща в р.Дунав и някои от притоците и- Искър, Вит, Осъм, 

Янтра.Обитава постоянни големи реки и богaти на кислород води.Храни се с бентоносни, 

безгръбначни животни , хайвер и дребни риби.Нощно активен вид. 

Оценка на въздействието 

Състояние на популацията в зоната. Няма данни. 
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Възможни въздействия върху вида – УЗ в гранците на ЗЗ не засягат потенциални 

местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие. 

 

5.1.4 Очаквани влияния и степен на въздействие върху  земноводни и влечуги, 

предмет на опазване в защитени зони  
 

 ЗЕМНОВОДНИ (AMPHIBIA) 

 

 1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 

 Червенокоремната бумка се среща в Централна и Източна Европа от източната 

половина на Германия до Урал. На север ареалът ѝ достига до Южна Швеция, а на юг 

обхваща северната половина на Балканския полуостров, достигайки до Южна Тракия. В 

България се среща в цялата страна на надморска височина до 400 m. Червенокоремната 

бумка обитава локви, речни разливи и други малки и затревени водоеми.     

 Състояние на популацията в зоната. В зоната са установени 13 възрастни  

екземпляра. Общото ефективно заето местообитание на вида в ЗЗ „Река Искър“ е 5214,04 ha 
Средната стойност на обилието на вида е 13,691 екз. на 1000 м. Общата пригодна площ 

според потенциалното местообитание на вида е 6318,40 ha. Разпределението на площта на 

съответните категории на пригодност в зоната  е както следва: 

1) Отсъствие (клас 0): 3682,81 ha (36,82% от цялата територия на зоната); 

2) Слабо пригодни (клас 1): 3439,22 ha (34,39%); 

3) Пригодни (клас 2): 2457,21 ha (24,57%); 

4) Оптимални(клас 3): 421,97 ha (4,22%). 

 Оценката на ПС на вида- неблагоприятно-незадоволително. 

Оценка на въздействието  

Възможни въздействия върху вида. Съгласно данните от проекта „Картиране на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове-фаза I”, представено от 

МОСВ, елементите на  УЗ на ОУП в гранците на ЗЗ  засягат потенциални местообитания на 

вида на площ от 145,812 дка.  При повечето от представените координати за засегнати 

местообитания на вида се установява, че те засягат  вече урбанизирани територии. УЗ не се 

засягат известни убежища на вида и ефективно заети местообитания. На терен не са 

установени временни или постоянни локви, понижения на терена в които временно или за 

постоянно да се събира вода, които са представляват места за размножаване или обитание и 

хранене. В съседните имот 70 и 71 е установено водно огледало, в което според теренните 

проучвания (улов с капани) не е установен вида. Вероятна причина за това са дейностите по 

добив на пясък и чакъл в миналото. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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В 

миналото територията е била част от кариера за добив на чакъл и пясък от речната тераса на 

река Искър. Теренът е претърпял значителна промяна, тъй като са използвани тежка техника 

за добив и превоз на пясък и чакъл, като растителността е в постоянни сукцесионни процеси, 

заради присъствието на тежка техника и тя постоянно е пионерна. 

Съгласно EUNIS класификацията - 2021 (Schaminée et al 2020) територията на 

имот 55782.500.69 може да се причисли към хабитат V37 Едногодишна антропогенна 

тревиста растителност (Annual anthropogenic herbaceous vegetation): Растителни 

комплекси, доминирани от едногодишни тревисти растения, развиващи се върху 

наскоро изоставена градска или земеделска земя, върху земя, която е рекултивирана, 

върху транспортни мрежи или върху земя, използвана за депониране на отпадъци, 

обикновено на места, които често са нарушавани или са били засегнати от скорошно 

сериозно нарушения (въздействия). Подобни хабитати са без консервационна стойност. 

В тях липсват условия за съществуване на растителни видове с по-висока 

консервационна стойност – включени в Приложения 2 и 3 на ЗБР, или в Червената 

книга на България (Пеев 2011). 

Оптимални типове местообитания за Bombina bombina. 

 

МЕСТООБИТАНИЕ 

Естуари 

Устията на реките Камчия, Ропотамо, Велека, Дяволска и др. 

Крайбрежни лагуни 

Шабленска тузла, Наневска тузла, Балчишка тузла, Поморийско езеро, 

Атанасовско езеро, блатата Алепу, Аркутино и Стомополо. 

Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от 

Chara 

Срещат се в: Деветашкото плато, рибарници и язовири в северна 

България, край Свищов, Белене, В. Търново, Левски, Шумен и др. 

Срещат се и в полуестествени басейни – напр. стари, запълнени с вода 

изкопи. 
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МЕСТООБИТАНИЕ 

Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion 

или Hydrocharition 

В цяла България, основно в ниските райони. Най-много такива езера има 

в Дунавската равнина, Тракийската низина и по Черноморското 

крайбрежие. 

Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion 

fluitantis и Callitricho-Batrachion 

В реки из цялата страна – Огоста, Вит, Янтра, Марица, Тунджа и др. 

Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. 

По долните течения на всички големи реки в България, които са с 

тинести (кални) брегове – Дунав, Марица, Искър, Тунджа и др. 
 

 Общата площ,  с която УЗ на ОУП засягат потенциални местообитания на вида е 

145,812 дка (14,6  ha), което представлява  0,23 % (6318,40 ha) от площта на местообитанието 

в зоната.  

Реално обаче, тъй като според теренните данни в имот 55782.500.69  не се са налични 

данни за местообитания на вида и неговата регистрация, то проекта за изменение на 

ОУП с УЗ за Пп не се засягат пряко. 

Потенциални убежища на вида има в близкостоящата река Искър, но и там вида 

не е установен визуално или чрез акустични регистрации. 

В северната и западната част на имот 55782.500.69  при границата с река Искър в 

самия имот е наличен насипен път, който граничи и с имот 55782.500.71, който 

представлява водно огледало.  

Северна граница на имот 55782.500.69 с поглед към  река Искър  
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Северна граница на имот 55782.500.69 с поглед към  55782.500.71 - баластриера 

 

Степен на въздействие: (1) - Реализацията на ОУП не предизвиква унищожаване на 

местообитания на вида, но може да има временно безпокойство по време на строително 

монтажните работи на ФЕЦ.  

    Праг на въздействие (1-3)- Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 

прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и 

експлоатация; 

 

 1193 Жълтокоремна бумка - Bombina variegata 

 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata, Linnaeus) - това е вид водна жаба. 

Жълтокоремната бумка се среща в континенталната част на Западна и Централна Европа от 

Пиренеите до Южна Полша и Карпатите. В България се среща в цялата страна. Освен в 

канавки с вода тя се среща в малки блата и локви, в полупресъхнали потоци и рекички, рядко 

в по-големи водоеми. Живее както в равнините така и в планините, където е установена и на 

1900 м надморска височина. Жълтокоремната бумка е активна през светлите часове на 

денонощието. Значителен дял от храната ѝ са водни организми, най-вече насекоми. 

Жълтокоремната бумка е силно привързана към водата. Рядко се отдалечава на повече от 30-

40 cm от водата, освен в дъждовни нощи.  

  
Състояние на популацията в зоната. Видът не е установен в зоната. Общата пригодна 

площ според потенциалното местообитание на вида 140,25  ha. Разпределението на площта 

на съответните категории на пригодност в зоната  е както следва: 

1) Отсъствие (клас 0): 9860,95 ha (98,60% от цялата територия на зоната); 

2) Слабо пригодни (клас 1): 137,75 ha (1,38%); 

3) Пригодни (клас 2): 2,49 ha (0,02%); 

 4) Оптимални(клас 3): 0,00 ha (0,00%).  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
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 Оценката на ПС на вида- неблагоприятно-лошо. 

Оценка на въздействието  

Възможни въздействия върху вида Съгласно данните от проекта „Картиране на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове-фаза I”, представено от 

МОСВ, елементите на  УЗ на ОУП  в гранците не ЗЗ  засягат потенциални местообитания на 

вида. Трябва да се обърне внимание, че  класовете с най-висока пригодност (клас 2 и 3) са 

значително по-малки, с обща площ 2,49 ha В резултат на собствени теренни проучвания 

установихме, че устройствените УЗ –Пп в землището на гр.Искър  не се  засягат потенциални 

местобитания Не се засягат известни убежища на вида  и няма да бъдат прекъснати 

миграционни коридори.Следователно не се очаква допълнителна фрагментация на 

местообитанието.  

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие 

 

 1171 Голям гребенест тритон - Triturus karelinii 

 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) – това е Земноводно със стройно, 

източено тяло, което завършва с дълга, странично сплесната опашка. По време на 

размножителния период, който е през април – май, мъжкият голям гребенест тритон носи на 

гърба си надлъжен назъбен гребен, откъдето е и името на вида. Големият гребенест тритон е 

хищник. Той се храни с водни насекоми и техните ларви, с охлюви, червеи, попови лъжички 

и др. дребни животни. Среща се в блата, езера и бавно течащи реки, които периодично 

напуска през лятото. Напролет женският тритон снася яйца, които прикрепва към подводни 

растения.  

Състояние на популацията в зоната.Видът не е установен в зоната.  Потенциалните 

местообитания са 1024,99  ha. Разпределението на площта на съответните категории на 

пригодност в зоната е както следва: 

1) Отсъствие (клас 0): 8976,21 ha (89,75% от цялата територия на зоната); 

2) Слабо пригодни (клас 1): 1000,59 ha (10,00%); 

3) Пригодни (клас 2): 14,61 ha (0,15%); 

4) Оптимални(клас 3): 9,79 ha (0,10%). 

 Оценката на ПС на вида- неблагоприятно-незадоволително. 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – Съгласно данните от проекта „Картиране на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове-фаза I”, представено от 

МОСВ, елементите на  УЗ на ОУП  в гранците  ЗЗ   не засягат  пригодни потенциални 

местообитания на вида.  

 С УЗ на ОУП не се засягат потенциални местообитания, известни убежища на вида  и 

няма да бъдат прекъснати миграционни коридори.Следователно, не се очаква фрагментация  

или увреждане на местообитанието.  

 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие 

 

 1993 Добруджански тритон - Triturus dobrogicus 

 Обитава стоящи или бавно течащи водоеми, блатисти местности по островите на 

реките. В миналото добружанският тритон е смятан за подвид на галемият гребенест тритон. 

Състояние на популацията в зоната. Видът не е установен в зоната.Потенциалните 

местообитания са 3051,46 ha. 
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Разпределението на площта на съответните категории на пригодност в зоната е както 

следва: 

1) Отсъствие (клас 0): 6949,75 ha (69,49% от цялата територия на зоната); 

2) Слабо пригодни (клас 1): 2255,61 ha (22,55%); 

3) Пригодни (клас 2): 635,14 ha (6,35%); 

4) Оптимални(клас 3): 160,71 ha (1,61%). 

Оценката на ПС на вида- неблагоприятно-незадоволително. 

 

Оптимални типове местообитания за Triturus dobrogicus. 

 

МЕСТООБИТАНИЕ 

Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от типа 

Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea 

По цялото крайбрежие на Дунав (също и край по-големи реки във 

вътрешността на страната, извън ареала на вида) 

Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от 

Chara 

В границите на ареала на вида: край Свищов, Белене и др. 

Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion 

или Hydrocharition 

В границите на ареала на вида: в Дунавската равнина. 

Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion 

fluitantis и Callitricho-Batrachion 

В границите на ареала на вида: Огоста, Вит, Янтра и др. 

Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. 

По долните течения на всички големи реки в България, които са с 

тинести (кални) брегове (в границите на ареала – Дунав, Искър, Янтра и 

др.) 

 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – Видът не е установен в зоната. Съгласно 

данните от проекта „Картиране на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове-фаза I”, представено от МОСВ, елементите на УЗ – Пп в имот  55782.500.69 на ОУП 

в гранците ЗЗ засягат много малка част оптимално пригодни потенциални местообитания на 

вида на площ от 145,812 дка. Класовете с най-висока пригодност (клас 2 и 3) са   с обща 

площ 795,85ha, равнавящо се на 7,96 %.  

 В резултат на собствени теренни проучвания установихме, че с ОУП не  се засягат 

потенциални местобитания. Видът на този етап не е установен в землищата на населените 

места, които се засягат от устройственото зониране и защитената зона . 

Не се засягат известни убежища на вида  и няма да бъдат прекъснати миграционни 

коридори.Следователно не се очаква допълнителна фрагментация на местообитанието.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие 

 

5.1.4 Очаквани влияния и степен на въздействие върху влечуги, предмет на 

опазване в защитени зони  
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 ВЛЕЧУГИ (REPTILIA) 

 

 1220 Обикновена блатна костенурка - Emys orbicularis 

 Обикновена блатна костенурка (Emis orbiсularis). Този вид костенурки 

представляват постоянни обитатели на водните басейни, като на 15-20 минути излизат над 

водата, за да си поемат въздух. По време на размножителния период излизат на сушата сред 

тръстиките и папура, където снасят и заравят яйцата си.  Заложените с ОУП дейности не  са 

свързани с пресушаване или замърсяване на водни  обекти , поради което не предствалява 

заплаха за обикновената блатна костенурка; 

Състояние на популацията в зоната. В зоната са установени 3 неполово зрели  

екземпляра.  Потенциалните местообитания са е 5702,06 ha. 

 Разпределението на площта на съответните категории на пригодност в зоната  е както 

следва: 

1) Отсъствие (клас 0): 4299,14 ha (42,99% от цялата територия на зоната); 

2) Слабо пригодни (клас 1): 2778,17 ha (27,78%); 

3) Пригодни (клас 2): 1637,58 ha (16,37%); 

4) Оптимални(клас 3): 1286,31 ha (12,86%). 

Оценката на ПС на вида- неблагоприятно-незадоволително. 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – Съгласно данните от проекта „Картиране на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове-фаза I”, представено от 

МОСВ, елементите на УЗ – Пп в имот  55782.500.69 на ОУП в границите ЗЗ засягат много 

малка част оптимално пригодни потенциални местообитания на вида на площ от 145,812 дка. 

При имот  55782.500.69 територията е силно антропогенно повлияна. Не се засягат 

ефективно заети местообитания. 

Общата площ,  с която УЗ на ОУП засягат потенциални местообитания на блатната 

костенурка  е 145,812 дка (14,6 ha), което представлява 0,25 % (5702,06 ha). от площта на 

местообитанието в зоната.  

УЗ не се засягат известни убежища на вида и ефективно заети местообитания. На терен 

не са установени временни или постоянни локви, понижения на терена в които временно или 

за постоянно да се събира вода, които са представляват места за размножаване или обитание 

и хранене. В съседните имот 70 и 71 е установено водно огледало, в което според теренните 

проучвания (улов с капани) не е установен вида. Вероятна причина за това са дейностите по 

добив на пясък и чакъл в миналото. 
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В миналото територията е била част от кариера за добив на чакъл и пясък от речната 

тераса на река Искър. Теренът е претърпял значителна промяна, тъй като са използвани 

тежка техника за добив и превоз на пясък и чакъл, като растителността е в постоянни 

сукцесионни процеси, заради присъствието на тежка техника и тя постоянно е пионерна. 

Съгласно EUNIS класификацията - 2021 (Schaminée et al 2020) територията на 

имот 55782.500.69 може да се причисли към хабитат V37 Едногодишна антропогенна 

тревиста растителност (Annual anthropogenic herbaceous vegetation): Растителни 

комплекси, доминирани от едногодишни тревисти растения, развиващи се върху 

наскоро изоставена градска или земеделска земя, върху земя, която е рекултивирана, 

върху транспортни мрежи или върху земя, използвана за депониране на отпадъци, 

обикновено на места, които често са нарушавани или са били засегнати от скорошно 

сериозно нарушения (въздействия). Подобни хабитати са без консервационна стойност. 

В тях липсват условия за съществуване на растителни видове с по-висока 

консервационна стойност – включени в Приложения 2 и 3 на ЗБР, или в Червената 

книга на България (Пеев 2011). 

Оптимални типове местообитания за Triturus dobrogicus. 

МЕСТООБИТАНИЕ 

Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от типа 

Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea 

По цялото крайбрежие на Дунав (също и край по-големи реки във 

вътрешността на страната, извън ареала на вида) 

Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от 

Chara 

В границите на ареала на вида: край Свищов, Белене и др. 
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МЕСТООБИТАНИЕ 

Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion 

или Hydrocharition 

В границите на ареала на вида: в Дунавската равнина. 

Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion 

fluitantis и Callitricho-Batrachion 

В границите на ареала на вида: Огоста, Вит, Янтра и др. 

Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. 

По долните течения на всички големи реки в България, които са с 

тинести (кални) брегове (в границите на ареала – Дунав, Искър, Янтра и 

др.) 
 

Реално обаче, тъй като според теренните данни в имот 55782.500.69  не се са налични 

данни за местообитания на вида и неговата регистрация, то проекта за изменение на 

ОУП с УЗ за Пп не се засягат пряко. 

Потенциални убежища на вида има в близкостоящата река Искър. 

В северната и западната част на имот 55782.500.69  при границата с река Искър в 

самия имот е наличен насипен път, който граничи и с имот 55782.500.71, който 

представлява водно огледало.  

Северна граница на имот 55782.500.69 с поглед към  река Искър  
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Северна граница на имот 55782.500.69 с поглед към  55782.500.71 - баластриера 

 

Степен на въздействие: (1) - Реализацията на ОУП не предизвиква унищожаване на 

местообитания на вида, но може да има временно безпокойство по време на строително 

монтажните работи на ФЕЦ.  

   Праг на въздействие (1-3)- Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 

прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и 

експлоатация; 

 

 1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и 1219 Шипобедрена 

костенурка (Testudo graeca) са двата вида сухоземни костенурки, срещащи се у нас. 

Видовете са били широко разпространени в миналото, но днес са застрашени от изчезване не 

само у нас, но и в световен мащаб, като са приоритетни за опазване съгласно редица 

международни природозащитни документи. В момента най-високата им плътност е 

установена в Южна България – Източни Родопи, Сакар планина, Странджа, южните части на 

долината на р. Струма и др. В останалите части на страната, поради съществуващите 

заплахи, популациите им са силно разпокъсани. Сухоземните костенурки обитават най-често 

нископланински, хълмисти райони, обрасли с храсти и разредени дъбови гори. Хранят се 

предимно с растителна храна и са активни през светлата част на денонощието  

Състояние на популацията на шипоопашата костенурка  в зоната. 

 Потенциалното местообитание на  шипоопашатата костенурка е 904,24 ha 

Разпределението на площта на съответните категории на пригодност е както следва: 

1) Отсъствие (клас 0): 9096,96 ha (90,96% от цялата територия на зоната); 

2) Слабо пригодни (клас 1): 903,95 ha (9,04%); 

3) Пригодни (клас 2): 0,29 ha (0,00%); 

4) Оптимални(клас 3): 0,00 ha (0,00%). 

Оценката на ПС на вида- неблагоприятно-незадоволително. 
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Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – Видът не е установен в зоната. В резултат на 

собствени теренни проучвания установихме, че  се  не се засягат потенциални пригодни 

местобитания. При направените  огледи на района, засегнат от предвижданията на ОУП, не 

са наблюдавани екземпляри от шипоопашата костенурка Testudo hermanii Възможно е  да 

бъдат засегнати от реализацията на  ОУП само косвено чрез отнемане на техен потенциален 

хабит - предимно слабо пригодни местообитания , което няма да бъде в значителна степен, 

застрашаващо намаляване на популациите им. 

Теренните данни показват, че в границите на имот 55782.500.69, тъй като той е силно 

антропогенно повлиян, както и съседните 55782.500.71 и 55782.500.70, като всички са 

утъпкани (сбити) и не позволват, например снасяне на яйца или заравяне с цел 

хибернация. 

 

Не се засягат убежища на вида  и няма да бъдат прекъснати миграционни коридори. 

Бариерен ефект-  не се очаква. Не се засягат ефективно заети местообитания на вида. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие 

 

Състояние на популацията на шипобедрената костенурка Testudo graeca   в зоната. 

Потенциалните местообитания  на шипобедрената костенурка са 3267,12  ha. 

Разпределението на площта на съответните категории на пригодност е както следва: 

1) Отсъствие (клас 0): 6734,08 ha (67,33% от цялата територия на зоната); 

2) Слабо пригодни (клас 1): 2688,09 ha (26,88%); 

3) Пригодни (клас 2): 569,57 ha (5,70%); 

4) Оптимални(клас 3): 9,46 ha (0,09%). 

Оценката на ПС на вида- неблагоприятно-незадоволително. 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – Видът не е установен в зоната.  

При направените огледи на района, засегнат от предвижданията на ОУП, не са 

наблюдавани екземпляри от шипобедрена костенурка Testudo graeca. При направените 

изчисления се установи, че  Пп УЗ на гр. Искър не засягат потенциални местообитания на 

вида.  

 Теренните данни показват, че в границите на имот 55782.500.69, тъй като той е 

силно антропогенно повлиян, както и съседните 55782.500.71 и 55782.500.70, като 

всички са утъпкани (сбити) и не позволват, например снасяне на яйца или заравяне с 

цел хибернация. 

 

Не се засягат убежища на вида  и няма да бъдат прекъснати миграционни коридори. 

Бариерен ефект-  не се очаква. Не се засягат ефективно заети местообитания на вида. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие 

 

 5194(1279) Пъстър смок (Elaphe sauromates)  змия от семейство Смокообразни  

(Colubridae). Наподобява вида ивичест смок (E. quatuorlineata), с който понякога са 

класифицирани като подвидове на един вид.Сравнително добре запазени са популациите в 

Източни Родопи, северно от Стара планина, Тунджанския край, Сакар и 

Странджа.Обикновено обитава територии до 400 м.н.в.Обитава предимно редки гори и 

храсти или растителност със степен вид, като предпочита валози и  долове. Навлиза в блатни 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BA
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местности, м търсене на гнеда на плици.Основната му хлана през пролетта да яйца и малки 

на птици, през лятото и есента гризачи. 

Състояние на популацията в зоната. Няма налични данни за намирането на вида 

в зоната през последните 6 години. Потенциалното местообитание на вида е 8531,63 ha  

Разпределението на площта на съответните категории на пригодност е както следва: 

1) Отсъствие (клас 0): 1469,57 ha (14,69% от цялата територия на зоната); 

2) Слабо пригодни (клас 1): 5093,38 ha (50,93%); 

3) Пригодни (клас 2): 2377,18 ha (23,77%); 

4) Оптимални(клас 3): 1061,08 ha (10,61%). 

Оценката на ПС на вида- неблагоприятно-незадоволително. 

Оценка на въздействието 

 Възможни въздействия върху вида – С ОУП се засягат  потенциални местобитания, 

в УЗ Пп в имот 55782.500.69 в землищата на  гр. Искър.  

Съгласно данните от проекта „Картиране на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове-фаза I”, представено от МОСВ, елементите на  УЗ на ОУП в 

гранците на ЗЗ  засягат потенциални местообитания на вида на площ от 145,812 дка.  При 

повечето от представените координати за засегнати местообитания на вида се установява, че 

те засягат  вече урбанизирани територии. УЗ не се засягат известни убежища на вида и 

ефективно заети местообитания. На терен не са установени временни или постоянни локви, 

понижения на терена в които временно или за постоянно да се събира вода, които са 

представляват места за размножаване или обитание и хранене. В съседните имот 70 и 71 е 

установено водно огледало, което автоматично подлага под съмнение данните от „Картиране 

на природозащитното състояние на природни местообитания и видове-фаза I” и особенно с 

това, че западно от имот 55782.500.69 по експертна наша оценка са налични потенциални 

местообитания, но по моделирането на Натура 2000, те не са обхванати от покритието 

на местообитанията в зоната. Според теренните проучвания – пряко наблюдение по 

трансекти – май и септември 2022 г. не е установен вида. Вероятна причина за това са 

дейностите по добив на пясък и чакъл в миналото. 

 

Потенциални 

местообитания на 

Elaphe sauromates 
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В миналото територията е била част от кариера за добив на чакъл и пясък от речната 

тераса на река Искър. Теренът е претърпял значителна промяна, тъй като са използвани 

тежка техника за добив и превоз на пясък и чакъл, като растителността е в постоянни 

сукцесионни процеси, заради присъствието на тежка техника и тя постоянно е пионерна. 

Съгласно EUNIS класификацията - 2021 (Schaminée et al 2020) територията на 

имот 55782.500.69 може да се причисли към хабитат V37 Едногодишна антропогенна 

тревиста растителност (Annual anthropogenic herbaceous vegetation): Растителни 

комплекси, доминирани от едногодишни тревисти растения, развиващи се върху 

наскоро изоставена градска или земеделска земя, върху земя, която е рекултивирана, 

върху транспортни мрежи или върху земя, използвана за депониране на отпадъци, 

обикновено на места, които често са нарушавани или са били засегнати от скорошно 

сериозно нарушения (въздействия). Подобни хабитати са без консервационна стойност. 

В тях липсват условия за съществуване на растителни видове с по-висока 

консервационна стойност – включени в Приложения 2 и 3 на ЗБР, или в Червената 

книга на България (Пеев 2011). 

 

Оптимални типове местообитания за Elaphe sauromates. 

 

МЕСТООБИТАНИЕ 

Различни типове крайбрежни и халофитни, и сладководни местообитания 
В цялата страна (в рамките на ареала на вида) 

Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества 

Североизточна България и Северното Черноморие, спорадично в Югоизточна 

България 

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 

В цялата страна до около 1 000 м надм. в. (в рамките на ареала до 750 м надм. в.) 

Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero Brachypodietea 

Спорадично в Южна България 

Субпанонски степни тревни съобщества 

Предбалкана и Дунавската равнина, ограничено в Западна България 

Панонски льосови степни тревни съобщества 

Северната част на Дунавската равнина 

Панонски пясъчни степи 

Дунавското крайбрежие 

Понто-Сарматски степи 

Северното Черноморие, Добруджа и Лудогорието 

Панонски гори с Quercus pubescens 

Предбалкана и част от Дунавската равнина, Североизточна България, 

предпланините и ниските планини на Западна Блъгария 

Балкано-Панонски церово-горунови гори 

В цялата страна до около 800 – 1 000 м надм. в. (в рамките на ареала до 750 м 

надм. в.) 

Източни гори от космат дъб 

Южна България и Черноморието 

 

По моделирането от проект „Картиране на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове-фаза I” общата площ,  с която УЗ на ОУП засягат потенциални 

местообитания на вида е 145,812 дка (14,6  ha), което представлява  0,23 % (6318,40 ha) от 

площта на местообитанието в зоната.  
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Реално обаче, тъй като според теренните данни в имот 55782.500.69  не се са налични 

данни за местообитания на вида и неговата регистрация, то проекта за изменение на 

ОУП с УЗ за Пп не се засягат пряко. 

Степен на въздействие: (1) - Реализацията на ОУП не предизвиква унищожаване на 

местообитания на вида, но може да има временно безпокойство по време на строително 

монтажните работи на ФЕЦ.  

  Праг на въздействие (1-3)- Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 

прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и 

експлоатация; 

 

5.1.5 Очаквани влияния и степен на въздействие върху прилепите, предмет на 

опазване в защитени зони  

 

            ПРИЛЕПИ  

 1303 Maлък подковонос – (Rhinolophus hipposideros) 

Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros). Това е един от най-малките прилепи, 

които се срещат в България, разпространени по цялата страна. Обитава пещери, мазета, 

тавани и други части на сгради, минни галерии. Зимува в подземни убежища. Малкият 

подковонос е изчезнал локално в някои северни райони. Основните заплахи са 

безпокойството и унищожаването на убежища, използването на инсектициди и климатичните 

промени, които могат да повлияят негативно на северните популации. В България 

числеността му се оценява на 20 000 индивида.  

Състояние на популацията в зоната В зоната не са установени находища за зимуване   

и летни находища на вида. 

 Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 0.2 ha (0.0% 

от площта на защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е 

оценена на 2106,4 ha 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – Направената оценка на засегнатите 

местообитания на  малкия подковонос е по предоставените от МОСВ координати.. 

 При повечето от представените координати за засегнати местообитания на вида се 

установява, че те засягат УЗ Пп в имот 55782.500.69, който е силно антропогенно повлиян. 

С ОУП не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 

местообитания. Възможно е видът да бъде срещнат при ловуване.  

            Видът обитава покрити с растителност карстови райони с пещери, в планините 

редовно до около 1300-1600 м надморска височина, пещери, минни галерии, бункери, 

отводнителни канавки   Зимува в подземни убежища, като пещери, галерии и мазета. 

 Проведени са теренни проучвания през май и септември 2022 г., като са направени 

записи на ултразвуци с детектор. Видът не е установен. Близкостоящата река Искър и 

водната площ в имоти 55782.500.70 и 55782.500.71, могат да бъдат използвани като 

коридори за придвижване, но и ловуване, тъй като над тях летят множетсво насекоми, 

които са потенцялна храна. Около река Искър до 50 метра от брега е възможно вида да 

търси храна, в обхвата попада и имот  55782.500.69, но тъй като той е силно 

антропогенно повлиян, насекомното обилие не е достатъчно атрактивно за вида.    
Съгласно проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I” са достъпни  данни само за площта на най-

блаагоприятните потенциални местообитания на вида.. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
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 Дейностите в устройствените зони не засягат убежища на вида и са без пряко 

въздействие върху индивидите. Може да се очаква косвен ефект от светлинно замърсяване 

при въвеждане в експлоатация на ФЕЦ. 

Общата площ,  с която УЗ на ОУП засягат потенциални ловни  местообитания на  

малкия подковонос  е 53,320 дка (5,33 ha). Съгласно проект„Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” Площта на 

потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 2106,4 ha. С УЗ на ОУП се 

засягат 0,25 %  от потенциалните ловни местоообитания.  

 

Степен на въздействие: (1)- Реализацията на ОУП  има много слабо отрицателно 

въздействие. Може да се очаква косвен ефект от светлинно замърсяване при въвеждане в 

експлоатация на ФЕЦ. 

            Праг на въздействие (1-3)- Слабо въздействие, което може да бъде избегнато 

без прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и 

експлоатация; 

 

 1324 Голям нощник (Myotis myotis) - това е вид дребен бозайник от семейство 

Гладконоси прилепи (Vespertilionidae). Разпространен е в Централна, Източна и Южна 

Европа и Източното Средиземноморие до Палестина. В България се среща в карстовите 

райони в цялата страна, до 1200 м надморска височина, като е един от най-разпространените 

пещерни видове. С маса от 26 до 45 гр големият нощник е сред най-големите прилепи, 

срещащи се в Европа. Големият нощник извършва сезонни миграции между летни и зимни 

местообиталища. Установената най-дълга подобна миграция в България е от 40 км. В 

Централна Европа обитава главно хралупи и подпокривни пространства, а в Южна Европа - 

пещери и изкуствени подземни галерии. Образува големи колонии, често смесени с други 

видове прилепи. Пещерообитаващ вид.Копулацията протича през есента, като женските 

раждат по едно малко в края на юни или началото на юли. Продължителността на живота 

надхвърля 17 години. При полет големият нощник се ориентира чрез ехолокация, като 

излъчва честотномодулирани сигнали с честота 26-35 kHz. Ловува главно в редки 

широколистни гори и околностите им, като обикновено ловната територия на един прилеп е 

около 0,5 км². Най-често ловува в овощни градини и широколистни гори, по-рядко в смесени 

гори, лозя, обработваеми полета, смърчови гори.Хранителните местообитания най-често се 

намират в радиус 2-6 км., максимум до 15 км от убежището.  

      Състояние на популацията в зоната. Съотношението брой екземпляри в зимни / 

летни находища е 0/9. В известните летни находища в зоната са били установени общо 9 

екземпляра при моста на река Искър при град Искър.  

 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86
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Данните са от м. август 2012 г., който съвпада в периода на суорминг, като няма 

категорични данни дали това е колония/убежище за размножаване или място за 

струпване по време на суорминг или миграция. Стойността е приета за референтна и 

благоприятна. ПС-благоприятен. Видът е установен в близост до моста на р.Искър. 

Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 393.8 ha 

(3.9% от площта на защитената зона) Площта на потенциалните подходящи ловни 

местообитания е оценена на 7588 ha (75,9% от площта на защитената зона) 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – При повечето от представените координати за 

засегнати местообитания на вида се установява, че те засягат УЗ Пп в имот 55782.500.69, 

който е силно антропогенно повлиян. С ОУП не се засягат летни или зимни убежища на 

вида, както и ефективно заети местообитания. Възможно е видът да бъде срещнат при 

ловуване.  

Проведени са теренни проучвания през май и септември 2022 г., като са направени 

записи на ултразвуци с детектор. Видът не е установен. Близкостоящата река Искър и 
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водната площ в имоти 55782.500.70 и 55782.500.71, могат да бъдат използвани като 

коридори за придвижване, но и ловуване, тъй като над тях летят множетсво насекоми, 

които са потенцялна храна. Около река Искър до 50 метра от брега е възможно вида да 

търси храна, в обхвата попада и имот  55782.500.69, но тъй като той е силно 

антропогенно повлиян, насекомното обилие не е достатъчно атрактивно за вида.    
 

 Убежищата на големия нощник са само в пещери и минни галерии. Обитава райони с 

предимно горски и открити пространства. Територията не предлага подходящи   убежища  за 

вида. 

  Съгласно проект„Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I”, площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е оценена на 393.8 ha 

Общата площ,  с която УЗ на ОУП засягат потенциални ловни  местообитания на  

големия нощник е  68,94 дка (6,984 ha), което представлява 0,09 % (7588 ha)  от площта на 

потенциалното ловно местообитание в зоната. 

 

Степен на въздействие: (1)- Реализацията на ОУП  може да предизвика временни 

отрицателни въздействия. Може да се очаква косвен ефект от светлинно замърсяване при 

въвеждане в експлоатация на ФЕЦ. 

            Праг на въздействие (1-3)- Слабо въздействие, което може да бъде избегнато 

без прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и 

експлоатация. 

 

 1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) - това е най-едрият вид 

подковоноси. Дължината на главата и тялото е 52-70 mm, дължината на опашката - 30-43 

mm, размахът на крилете - 350-400 mm, а масата - 17-30 g. На цвят е светлосиво-кафеникав, 

малко по-тъмен по гърба, а крилата му са тъмнокафяви. Големият подковонос обитава 

пещери, скални ниши, хралупи, изоставени сгради и други закрити места със сравнително 

голям вход и обем. Среща се особено често в карстови местности. Спи зимен сън със силно 

понижаване на телесната си температура, като температурата в зимните му убежища трябва 

да е поне 4°C. Продължителността на живота е до 30 години. Големият подковонос е 

стационарен вид, като извършва само локални сезонни миграции на разстояние до 50 km. 

Живее в летни (размножителни) и зимни колонии, наброяващи между 50 и 300, в редки 

случаи до 500 екземпляра. Често съжителства с други видове прилепи, като южен 

подковонос  и трицветен нощник. Лети сравнително бавно, но е много маневрен. Храни се 

главно с едри насекоми, които обикновено улавя в полет. Предпочитаната му храна са 

нощните пеперуди, но през пролетта и есента, когато те се срещат по-рядко, се храни и с 

други видове пеперуди, с бръмбари, ципокрили и двукрили. Големите подковоноси достигат 

полова зрялост на третата си година, като дори след това женските не участват в 

размножаването всяка година. Копулацията обикновено е през есента, по-рядко през зимата 

или пролетта. Както при повечето прилепи, срещащи се в Европа, оплождането става едва 

през пролетта. През май-юни се образуват летни колонии, съставени почти изцяло от женски, 

а в края на юни и началото на юли те раждат по едно малко. Малките се научават да летят 

след 35-40 дни и до началото на септември се разселват, като летните колонии се разпадат. 

За ориентация големият подковонос използва ехолокация, като издава ултразвуков сигнал, 

съставен от дълга част с постоянна честота 81- 83 kHz и две кратки честотно модулирани 

части. Среща се в цялата страна без най-високите части на планините (рядко над 1600 м н. 

в.). Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 57.3 ha 

Състояние на популацията в зоната. Съотношението брой екземпляри в зимни / 

летни находища е 0/1. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%86
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В известните летни находища в зоната са били установени общо 1 екземпляр при моста 

на река Искър при град Искър.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данните са от м. август 2012 г., който съвпада в периода на суорминг, като няма 

категорични данни дали това е колония/убежище за размножаване или място за 

струпване по време на суорминг или миграция. Стойността е приета за референтна и 

благоприятна. ПС-благоприятен. Видът е установен в близост до моста на р.Искър. 

Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 393.8 ha 

(3.9% от площта на защитената зона) Площта на потенциалните подходящи ловни 

местообитания е оценена на 7588 ha (75,9% от площта на защитената зона) 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – При повечето от представените координати за 

засегнати местообитания на вида се установява, че те засягат УЗ Пп в имот 55782.500.69, 

който е силно антропогенно повлиян. С ОУП не се засягат летни или зимни убежища на 

вида, както и ефективно заети местообитания. Възможно е видът да бъде срещнат при 

ловуване.  

Проведени са теренни проучвания през май и септември 2022 г., като са направени 

записи на ултразвуци с детектор. Видът не е установен. Близкостоящата река Искър и 



 

 

 

 

 

116 

водната площ в имоти 55782.500.70 и 55782.500.71, могат да бъдат използвани като 

коридори за придвижване, но и ловуване, тъй като над тях летят множетсво насекоми, 

които са потенцялна храна. Около река Искър до 50 метра от брега е възможно вида да 

търси храна, в обхвата попада и имот  55782.500.69, но тъй като той е силно 

антропогенно повлиян, насекомното обилие не е достатъчно атрактивно за вида.    
 

 Убежищата на големия нощник са само в пещери и минни галерии. Обитава райони с 

предимно горски и открити пространства. Територията не предлага подходящи   убежища  за 

вида. 

  Съгласно проект„Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I”, площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е оценена на 57.3 ha. Съгласно представеното от МОСВ Моделиране, не се 

засягат потенциални или ловни местообитания на вида или негови убежища. 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 

местообитания. Устройствените зони в плана не могат да бъдат считани за фактор, 

предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията. Пространствената 

фрагментация е с незначително въздействие и няма да предизвика структурни промени в 

популацията. Не се прекъсват трайно характерни ландшафтни елементи, използвани от вида 

по време на миграции в зоната. Дейностите в устройствените зони не засягат убежища на 

вида и са без пряко въздействие върху  вида.  

 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – Реализацията на ОУП  може да предизвика 

временни отрицателни въздействия. Може да се очаква косвен ефект от светлинно 

замърсяване при въвеждане в експлоатация на ФЕЦ. 
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Степен на въздействие: (1)- Реализацията на ОУП  има много слабо отрицателно 

въздействие. Може да се очаква косвен ефект от светлинно замърсяване при въвеждане в 

експлоатация на ФЕЦ. 

            Праг на въздействие (1-3)- Слабо въздействие, което може да бъде избегнато 

без прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и 

експлоатация; 

 

 1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) 

 Видът се среща из цялата страна, без най-високите части на планините.Известни са 

около 170 находища, повечето от които между 100 и 600 м надморска височина.Общата 

численост е около 170 000 индивида зимуваща популация и около  120 000 индивида лятна 

популация. Разликата се дължи вероятно на идващите от Северна Гърция прилепи, които 

зимуват в  пещерата Дяволското гърло( с.Триград).Обитават карстови ландшафти в цялата 

срана. И само подземни убежища- пещери и минни галерии.Максимумът на ражданията е 

прец периода 20 юни-10 юли.Извършват редовни сезонни миграции между убежищата. 

Установено е намаляване числеността на популацията. 

Оценка на въздействието 

Състояние на популацията в зоната В зоната не са установени находища за 

зимуване и летни находища на вида. Потенциалните най-благоприятни  местообитания са  

7.8 ha (0.1% от площта на защитената зона) Площта на потенциалните подходящи ловни 

местообитания е оценена на 3165 ha. 

 

При повечето от представените координати за засегнати местообитания на вида се 

установява, че те засягат УЗ Пп в имот 55782.500.69, който е силно антропогенно повлиян. 

С ОУП не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 

местообитания. Възможно е видът да бъде срещнат при ловуване.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведени са теренни проучвания през май и септември 2022 г., като са направени 

записи на ултразвуци с детектор. Видът не е установен. Близкостоящата река Искър и 

водната площ в имоти 55782.500.70 и 55782.500.71, могат да бъдат използвани като 

коридори за придвижване, но и ловуване, тъй като над тях летят множетсво насекоми, 

които са потенцялна храна. Около река Искър до 50 метра от брега е възможно вида да 
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търси храна, в обхвата попада и имот  55782.500.69, но тъй като той е силно 

антропогенно повлиян, насекомното обилие не е достатъчно атрактивно за вида.    

Пространствената фрагментация е с незначително въздействие и няма да предизвика 

структурни промени в популацията. Не се прекъсват трайно характерни ландшафтни 

елементи, използвани от вида по време на миграции в зоната. Дейностите в устройствените 

зони не засягат убежища на вида и са без пряко въздействие върху индивидите. Не се очаква 

косвен ефект от светлинно замърсяване. 

            Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Общата площ,  с която УЗ на ОУП засягат потенциални ловни  местообитания на  

големия нощник е  117,227 дка (11,72 ha), което представлява 0,37 % (3165 ha) от площта на 

потенциалните ловни местообитания на вида в зоната. 

Степен на въздействие: (1) - Реализацията на ОУП  има много слабо отрицателно 

въздействие. Може да се очаква косвен ефект от светлинно замърсяване при въвеждане в 

експлоатация на ФЕЦ. 

   Праг на въздействие (1-3)- Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 

прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и 

експлоатация; 

 

 1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii). В България се срещат главно в 

карстови райони с надморска височина до 400 m. Дългопръстият нощник живее главно в 

гористи карстови местности в близост до водоеми, като в Южна Европа заема същата 

екологична ниша, както водният нощник (Myotis daubentonii) в по-северните райони. При 

полет се ориентира чрез ехолокация, като използва честотномодулирани сигнали с честота 

около 42 kHz. Храни се главно с летящи насекоми, които улавя нощем по повърхността на 

водоеми или над нея. Дългопръстият нощник извършва големи миграции между летните и 

зимните си убежища. През лятото живее в малки и сухи пещери, а през зимата - в големи 

водни пещери със сравнително ниска температура (4-6°C). Както летните, така и зимните 

колонии на дългопръстия нощник често са смесени с вида Дългокрил прилеп (Miniopterus 

schreibersii). Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 121 

ha. Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 3165 ha (31,6% 

от площта на защитената зона) 

Състояние на популацията в зоната. УЗ засягат потенциални ловни местообитания 

на вида. Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 

местообитания. В обхвата на новопроектираните устройствени зони, видът е  вероятно да се 

срещне при ловуване в УЗ Пп. 

При повечето от представените координати за засегнати местообитания на вида се 

установява, че те засягат УЗ Пп в имот 55782.500.69, който е силно антропогенно повлиян. 

С ОУП не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 

местообитания. Възможно е видът да бъде срещнат при ловуване.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF
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Проведени са теренни проучвания през май и септември 2022 г., като са направени 

записи на ултразвуци с детектор. Видът не е установен. Близкостоящата река Искър и 

водната площ в имоти 55782.500.70 и 55782.500.71, могат да бъдат използвани като 

коридори за придвижване, но и ловуване, тъй като над тях летят множетсво насекоми, 

които са потенцялна храна. Около река Искър до 50 метра от брега е възможно вида да 

търси храна, в обхвата попада и имот  55782.500.69, но тъй като той е силно 

антропогенно повлиян, насекомното обилие не е достатъчно атрактивно за вида.    
                          
Общата площ,  с която УЗ на ОУП засягат потенциалните ловни   местообитания на   

дългопръстия  нощник е  117,227 дка (11,72 ha), което представлява 0,37 % от  ловните 

местообитания - 3165 ha  

 

  Оценка на въздействието  

Възможни въздействия върху вида – Пряко нарушаване, отнемане на 

местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се очаква. 

Степен на въздействие: (1)- Реализацията на ОУП  има много слабо отрицателно 

въздействие 

   Праг на въздействие (1-3)- Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 

прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и 

експлоатация; 

 

1307 Остроухият нощник (Myotis blythii) е вид дребен бозайник от семейство   

Гладконоси прилепи (Vespertilionidae). В България се среща подвидът M. b. oxygnathus, 

разпространен в цялата страна до надморска височина от 1400 m, най-често в карстови 

райони. Външно остроухият нощник силно наподобява сродния вид голям нощник (Myotis 

myotis), от който се отличава главно по по-малкия размер на черепа. Остроухият нощник 

извършва сезонни миграции между летни и зимни местообиталища, които може да са 

разположени на разстояние 60-70 до 160 км едно от друго. Обитава пещери, като 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%BD%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
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температурата на зимните убежища варира от 3 до 15°C. Образува големи колонии, често 

смесени с други видове прилепи. При полет остроухият нощник се ориентира чрез 

ехолокация, като излъчва честотномодулирани сигнали с честота 26-35 kHz. Храни се 

предимно с насекоми, най-често дървесни скакалци (Tettigonidae).  

Състояние на популацията в зоната.  

В зоната не са установени находища за зимуване на вида. В известните летни находища 

в зоната са били установени общо 9 екземпляра и 1 находище.  Площта на потенциално най-

благоприятните местообитания е оценена на 505.7 ha 

 Състояние на популацията в зоната. Съотношението брой екземпляри в зимни / 

летни находища е 0/9. В известните летни находища в зоната са били установени общо 9 

екземпляра при моста на река Искър при град Искър.  

 

Данните са от м. август 2012 г., който съвпада в периода на суорминг, като няма 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
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категорични данни дали това е колония/убежище за размножаване или място за 

струпване по време на суорминг или миграция. Стойността е приета за референтна и 

благоприятна. ПС-благоприятен. Видът е установен в близост до моста на р.Искър. 

Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 393.8 ha 

(3.9% от площта на защитената зона) Площта на потенциалните подходящи ловни 

местообитания е оценена на 7588 ha (75,9% от площта на защитената зона) 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – При повечето от представените координати за 

засегнати местообитания на вида се установява, че те засягат УЗ Пп в имот 55782.500.69, 

който е силно антропогенно повлиян. С ОУП не се засягат летни или зимни убежища на 

вида, както и ефективно заети местообитания. Възможно е видът да бъде срещнат при 

ловуване.  

Проведени са теренни проучвания през май и септември 2022 г., като са направени 

записи на ултразвуци с детектор. Видът не е установен. Близкостоящата река Искър и 

водната площ в имоти 55782.500.70 и 55782.500.71, могат да бъдат използвани като 

коридори за придвижване, но и ловуване, тъй като над тях летят множетсво насекоми, 

които са потенцялна храна. Около река Искър до 50 метра от брега е възможно вида да 

търси храна, в обхвата попада и имот  55782.500.69, но тъй като той е силно 

антропогенно повлиян, насекомното обилие не е достатъчно атрактивно за вида.    
 

 Убежищата на големия нощник са само в пещери и минни галерии. Обитава райони с 

предимно горски и открити пространства. Територията не предлага подходящи   убежища  за 

вида. 

  Съгласно проект„Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I”, площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е оценена на 505.7 ha. 

Общата площ,  с която УЗ на ОУП засягат потенциални ловни  местообитания на  

големия нощник е  68,94 дка (6,984 ha), което представлява 0,09 % (7588 ha)  от площта на 

потенциалното ловно местообитание в зоната. 
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Степен на въздействие: (1)- Реализацията на ОУП  може да предизвика временни 

отрицателни въздействия. Може да се очаква косвен ефект от светлинно замърсяване при 

въвеждане в експлоатация на ФЕЦ. 

            Праг на въздействие (1-3)- Слабо въздействие, което може да бъде избегнато 

без прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и 

експлоатация. 

 

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) 

 Сравнително рядък вид. В Европа е свързан изцяло с карстовите райони. Среден по 

размери, но малко по-голям от южния подковонос. Основата на космите е сивобяла. 

Гръбната страна е сивокафява, долната-почти бяла с относително рязка граница между тях. 

Има по-тъмни петна около очите. Ланцетът рязко се стеснява около средата и остава тесен до 

върха. Крилата са широки. Основните размери са: дължина на тялото 49 - 64 mm, дължина на 

опашката: 23 - 32 mm, размах на крилата: до 310 mm и маса: 12 - 16 g. Обитава пещерите 

през цялата година, често заедно с други видове от рода. Формира големи колонии – до 800-

2000 екземпляра. Ражда по едно малко в периода от края на юни до началото на юли.  

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 

местообитания.  Дейностите в устройствените зони не засягат убежища на вида и са без 

пряко въздействие върху индивидите. Не се очаква косвен ефект от светлинно замърсяване 

Състояние на популацията в зоната- В зоната не са установени находища за 

зимуване и летни находища на вида. Площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е оценена на 0.3 ha (0.0 % от площта на защитената зона). 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – УЗ в гранците на ЗЗ не засягат потенциални  

местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие 

 

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) 

 Обитава богати на растителност места, по-рядко безлесни карстови райони. 

Разпространен е от Южна Африка през Етиопия, Сомалия до Северна Африка, Южна Европа 

и Югозападна  Азия – на изток до Туркменистан, Афганистан и Пакистан. У нас се сруща в 

ниските части на цялата страна, но по чест и многоброен е в Южна България. Основните 

размери на средиземноморския подковонос са: дължина на тялото 44 - 50 mm, дължина на 

опашката: 25 - 30 mm, размах на крилата: 270-310 mm и маса: 10 - 15 g. Среден по размери 

подковонос. Основата на космите му е почти бяла. Окраската на гъръбната страна е 

сивокафява, долната почти бяла. Израстъкът на седлото е висок, с остър връх. Крилата са 

широки. През лятото населява пещери и скални цепнатини, често с проникваща светлина и 

непостоянна температура. Зимува в пещери с постоянна температура 11-12 °C, където 

образува големи колонии, смесени с други пещерни видове. Стационарен, не са 

регистрирани значителни миграции. В Южна България са известни размножителни колонии 

с численост от няколко десетки до 2000 индивида. Ражда по едно малко в периода края на 

юни началото на юли 

Състояние на популацията в зоната . В зоната не са установени находища за 

зимуване  и летни находища на вида. Потенциалните най-благоприятни местообитания са  

нулеви. 

Оценка на въздействието 
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Възможни въздействия върху вида –. В обхвата на новопроектираните устройствени 

зони,  няма вероятност видът да се срещне при ловуване. Реализирането на дейности в тях 

няма да доведе до трайна промяна на естествените характеристики и общата площ на 

потенциалните ловни местообитания на вида в ЗЗ. Устройствените зони в плана не могат да 

бъдат считани за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията. 

Пространствената фрагментация е с незначително въздействие и няма да предизвика 

структурни промени в популацията. Не се прекъсват трайно характерни ландшафтни 

елементи, използвани от вида по време на миграции в зоната. Дейностите в устройствените 

зони не засягат убежища на вида и са без пряко въздействие УЗ в гранците на ЗЗ не засягат 

потенциални местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие 

 

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 

 В България се среща в цялата страна. Смята се, че трицветният нощник не извършва 

дълги миграции. Най-дългата известна е на разстояние 100 км, като най-често летните и 

зимните жилища са на разстояние до около 40 km. За убежища използва пещери и 

подпокривни пространства. Характерно е, че в летните му убежища температурата може да 

бъде по-висока, отколкото при повечето прилепи - до 26-40°C. В тях той образува плътни 

колонии, понякога смесени с други видове. Зимува поединично или на малки групи в пещери 

с температура 5-10°C. Копулацията при трицветния нощник протича в края на лятото. През 

май женските се събират в размножителни колонии, наброяващи от 20 до 1000 екземпляра. 

Малките се раждат през юни, а в края на юли започват да летят, като в средата на август 

колониите се разпадат. Продължителността на живота достига 20 години. Трицветният 

нощник се ориентира чрез ехолокация, като излъчва честотномодулирани звукови сигнали с 

честота 51-54 kHz.  

Състояние на популацията в зоната. В известните находища за зимуване в зоната  не 

са били установени екземпляри.  Потенциалните местообитания са 302.8 ha (3.0 % от площта 

на защитената зона). 

Оценка на въздействието  

Възможни въздействия върху вида – В обхвата на новопроектираните устройствени 

зони,  няма вероятност видът да се срещне при ловуване. Реализирането на дейности в тях 

няма да доведе до трайна промяна на естествените характеристики и общата площ на 

потенциалните ловни местообитания на вида в ЗЗ. Устройствените зони в плана не могат да 

бъдат считани за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията. 

Пространствената фрагментация е с незначително въздействие и няма да предизвика 

структурни промени в популацията. Не се прекъсват трайно характерни ландшафтни 

елементи, използвани от вида по време на миграции в зоната. Дейностите в устройствените 

зони не засягат убежища на вида и са без пряко въздействие УЗ в гранците на ЗЗ не засягат 

потенциални местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие 

 

1308 Широкоух прилеп – (Barbastella barbastellus) 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86
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Широкоухият  прилеп - Barbastella barbastellus е характерен обитател на влажни и 

стари широкилистни, смесени и иглолистни гори.Води скрит начин на живот.Често лети и 

при студено време около входовете на пещерите.Копулацията е през есента и зимата.Зимува 

както поединично, така и на групи.  

Състояние на популацията в зоната. В зоната не са установени находища на вида. 

Потенциалните местообитания са  529 ha (5.29% от площта на защитената зона).  

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – Видът не е установен в зоната. Не се засягат 

летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети местообитания. В обхвата на 

новопроектираните устройствени зони, видът е много малко вероятно да се срещне при 

ловуване. Реализирането на дейности в тях няма да доведе до трайна промяна на 

естествените характеристики и общата площ на потенциалните ловни местообитания на вида 

в ЗЗ. Устройствените зони в плана не могат да бъдат считани за фактор, предизвикващ 

функционална фрагментация на местообитанията. Пространствената фрагментация е с 

незначително въздействие и няма да предизвика структурни промени в популацията. Не се 

прекъсват трайно характерни ландшафтни елементи, използвани от вида по време на 

миграции в зоната. Дейностите в устройствените зони не засягат убежища на вида и са без 

пряко въздействие върху индивидите. 

УЗ в гранците на ЗЗ не засягат потенциални местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие 

  

 1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) - обитава гористи местности с наличие 

на пещери, в близост до водоеми. Основните размери на южния подковонос са: дължина на 

тялото: 43 - 58 mm, дължина на опашката: 22 - 30 mm, размах на крилата: до 290 mm и маса: 

10 - 17,5 g. Прилича на подковоноса на Мехели, но е по-дребен, с по-широка подкова и по-

дълъг и тесен горен издатък на седлото. Гърбът е сивокафяв, а корема е сивобял до 

жълтеникав. Крилата са светло сиви. Младите имат изцяло сива окраска. Колониален вид, но 

на много места е рядък и не образува колонии. Виси от таваните на пещерите. Често 

отделните индивиди обгръщат с крила съседите си и лижат лицата и главите им. Допуска 

съвместно съжителство с други видове подковоноси. Изпада в зимен сън, който прекарва в 

пещери и минни галерии при температура около 10 °C. Напуска убежището си късно след 

залез слънце. Ловува основно в гори и покрайнините им, по-рядко из крайречна дървесна 

растителност. Хваща плячката си от кората на дървета и храсталаци. Лети ниско и бавно, 

умее да "увисва" във въздуха. Храни се с молци и други нощни насекоми. В 

размножителните убежища може да се съберат от 50 до 100 женски. Малкото излита в 

средата на юли. В същото време женската забременява отново.  

Състояние на популацията в зоната. В зоната не са установени летни  и зимни 

находища на вида. Потенциалните местообитания са 5.9 ha (0.1% от площта на защитената 

зона). 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – В обхвата на новопроектираните устройствени 

зони,  няма вероятност видът да се срещне при ловуване. Реализирането на дейности в тях 

няма да доведе до трайна промяна на естествените характеристики и общата площ на 

потенциалните ловни местообитания на вида в ЗЗ. Устройствените зони в плана не могат да 

бъдат считани за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията. 

Пространствената фрагментация е с незначително въздействие и няма да предизвика 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%8A%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
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структурни промени в популацията. Не се прекъсват трайно характерни ландшафтни 

елементи, използвани от вида по време на миграции в зоната. Дейностите в устройствените 

зони не засягат убежища на вида и са без пряко въздействие УЗ в гранците на ЗЗ не засягат 

потенциални местообитания на вида.  

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие 

 

 5.1.6 Очаквани влияния и степен на въздействие върху бозайниците( без 

прилепи ) предмет на опазване в защитени зони   

  
 1335 Видра (Lutra lutra)  
  Видрата (Lutra lutra) е вид бозайник от семейство Порови (Mustelidae). У нас се 

среща покрай големите язовири, вътрешните реки и река Дунав. Населява различни, богати 

на риба водоеми - реки, езера, язовири, блата и горски реки, като най-често се среща в малки 

реки със стръмни и подкопани брегове. Видрата е бозайник, отбягващ близостта на човека и 

непосредствено свързан с водата, без да се отдалечава от водните басейни. Предвид тези 

факти, не би могло да има каквото и да е въздстствие върху посочения по-горе бозайник;  
Състояние на популацията в зоната. Относителната численост на видрата в тази зона 

е 0,3 инд./км. Изчисленият капацитет за видрата в зоната е 39 индивида.  Площта на 

водоемите и на бреговете им, подходящи за обитаване от видрата е 1708,85 ha. Дължината на 

речните участъци и изкуствените канали в зоната, подходящи за обитаване от видрата е 

131,57 km, а площта на бреговете им e 352,03 ha. ПС е благоприятен. 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – УЗ за ПП засяга 36,710 дка (3,67 ha) или 0,21% 

(1708,85 ha) от площта на подходящите брегове за вида в гранците на ЗЗ, които са 

потенциални местообитания на вида в зоната.  

 

 ОЦЕНКА НА ПС НА НИВО ЗОНА 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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Критерий 1. Популация в границите на зоната 

 

Инвентаризацията на видрата в ЗЗ “Река Искър” беше направена по брега на река 

Искър. 

Експертната оценка на обитанието в тази зона е “висока (1)”.  

Основание: голяма и пълноводна река, достатъчни места за бърлоги и укрития, богата 

хранителна база. 

 

Параметър 1.1. Относителна численост 

 

Относителната численост на видрата в тази зона е 0,3 инд./км.  

Изчисленият капацитет за видрата в зоната е 39 индивида.  

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.  

Приемаме получените стойности за референтни за зоната. 

 

Параметър 1.2. Полова структура 

 

По време на теренната работа не бяха събрани конкретни данни за този параметър, 

поради липсата на достатъчно на брой следи, годни за измерване. Може да се приеме, че е 

нормалната за вида, която в природата зависи най-вече от капацитета на обитанието и от 

заетата част от него.  

За изясняване на този въпрос са необходими допълнителни проучвания. 

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.  

Приемаме получените стойности за референтни за зоната. 

 

Параметър 1.3. Възрастова структура 

 

В зоната не са намерени мъртви индивиди и не са установени косвени данни за 

нарушение на естествената възрастова структура.  

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.  

Приемаме получените стойности за референтни за зоната. 

 

Параметър 1.4. Смъртност 

 

Видрата няма специализирани хищници, не е обект на лов и не представлява интерес за 

комерсиални цели. В някои рибарници може да нанася големи щети и затова да бъде 

отстранявана. В тази зона рибарници не бяха установени. 

При теренното проучване на зоната не бяха установени мъртви индивиди и не бяха 

намерени косвени данни за повишена смъртност. Може да се приеме, че смъртността е в 

естествените за вида  граници.  

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.  

Приемаме получените стойности за референтни за зоната. 

 

Критерий 2. Площ на местообитанията в границите на зоната 

 

Параметър 2.1. Площ в зоната на водоеми и бреговете им, подходящи за обитаване 

от видрата 
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Площта на водоемите и на бреговете им, подходящи за обитаване от видрата е 1708,85 

ha. 

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно. 

Приемаме получените стойности за референтни за зоната. 

 

Параметър 2.2. Дължина на скалисти морски крайбрежия и площта на бреговете 

им, подходящи за обитаване от видрата 

 

В ЗЗ “Река Искър” няма морско крайбрежие. 

 

Параметър 2.3. Дължина на речните участъци и изкуствените канали и площта на 

бреговете им, подходящи за обитаване от видрата 

 

Дължината на речните участъци и изкуствените канали в зоната, подходящи за 

обитаване от видрата е 131,57 km, а площта на бреговете им e 352,03 ha. 

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно. 

Приемаме получените стойности за референтни за зоната. 

 

Критерий 3. Структури и функции 

 

Параметър 3.1. Места, подходящи за укрития и бърлоги 

 

В ЗЗ “Река Искър” от 50% до 100% от бреговете са подходящите за обитания на 

видрата, поради наличието на достатъчно места за укрития и бърлоги в крайбрежните зони.  

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно. 

Приемаме получените стойности за референтни за зоната. 

 

Параметър 3.2. Фрагментация на местообитанията 

 

В ЗЗ “Река Искър” не е установена фрагментация на обитанията.  

Обитанията на видрата в зоната са свързани със съседните биотопи чрез подходящи за 

видрата миграционни коридори. 

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно. 

Приемаме получените стойности за референтни за зоната. 

 

Параметър 3.3. Покритие с дървесно-храстова растителност на бреговата ивица на 

сладководните водоеми 

 

В ЗЗ “Река Искър” покритието с дървесна и храстова растителност на крайбрежните 

зони с ширина 20 м е от 10% до 100%. Има достатъчно места за бърлоги и укрития. 

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно. 

Приемаме получените стойности за референтни за зоната. 

 

Параметър 3.4. Естествено корито на реката 

 

В ЗЗ “Река Искър” няма сведения за промяна на естественото корито на реката.  

В някои участъци естественото корито на реката в зоната е коригирано преди 

десетилетия, но те са залесени. 

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно. 
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Приемаме получените стойности за референтни за зоната. 

 

Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 

 

Параметър 4.1. Бракониерство 

 

При теренната работа в ЗЗ “Река Искър” не беше установено бракониерство, оказващо 

влияние на видрата. В България видрата няма търговска стойност е не е обект на 

бракониерски лов. Преследвана е предимно в рибарниците с интензивно стопанисване, 

където нанася значителни щети. В зоната не са намерени такива рибарници. В другите 

обитания на видри бракониерството липсва или има случаен характер. 

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно. 

Приемаме получените стойности за референтни за зоната. 

 

Параметър 4.2. Интензивно човешко присъствие 

 

Присъствието на хора в зоната е от “малко” до “средно”, предимно пастири и 

риболовци-любители. Това не оказва значимо влияние на видрата. 

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно. 

Приемаме получените стойности за референтни за зоната. 

 

Параметър 4.3. Състояние на хранителната база 

 

Състоянието на хранителната база за видрата беше установено по експертна оценка, 

като беше отчетено наличието на риба, едри ракообразни и земноводни. Оценена е като 

“богата” и достатъчна за видрата.  

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно. 

Приемаме получените стойности за референтни за зоната. 

 

При повечето от представените координати за засегнати местообитания на вида се 

установява, че те засягат УЗ Пп в имот 55782.500.69, който е силно антропогенно повлиян. 

С ОУП ефективно заети територии или потенцеиални местообитания на вида. Възможно е 

видът да бъде срещнат при ловуване, но няма преки доказателства за това.  

 

Проведени са теренни проучвания през май и септември 2022 г., като са направени 

обследвани бреговете за бърлоги, екскременти или остатъци от храна – такива не са 

установени. Видът не е установен. Близкостоящата река Искър и водната площ в имоти 

55782.500.70 и 55782.500.71, могат да бъдат използвани като коридори за придвижване, 

но и ловуване. Около река Искър до 50 метра от брега е възможно вида да търси храна, 

в обхвата попада и имот  55782.500.69, но тъй като той е силно антропогенно повлиян, 

насекомното обилие не е достатъчно атрактивно за вида.    

 

Относно важен параметър за ПС на вида е „Параметър 3.3. Покритие с дървесно-

храстова растителност на бреговата ивица на сладководните водоеми“, на терен не се 

установена поне минимума на този параметър 10%. Реално бреговете в границите на 

имот 55782.500.69 са заети от пионерна тревна растителност. Следователно липсва 

укрития и убежища, в който да се насели или да използва вида за придвиждане между 

отделните микрохабитати. 
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Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – В обхвата на новопроектираните устройствени 

зони,  няма вероятност видът да се среща. Реализирането на дейности в в антропогенно 

повлияна територия няма да доведе до трайна промяна на околните естествените 

характеристики и общата площ на потенциалните ловни местообитания на вида в ЗЗ (река 

Искър). Устройствените зони в плана не могат да бъдат считани за фактор, предизвикващ 

функционална фрагментация на местообитанията. Пространствената фрагментация е с 

незначително въздействие и няма да предизвика структурни промени в популацията. Не се 

прекъсват трайно характерни ландшафтни елементи, използвани от вида по време на 

миграции в зоната. Дейностите в устройствените зони не засягат убежища на вида и са без 

пряко въздействие УЗ в гранците на ЗЗ не засягат потенциални местообитания на вида.  

При строителството на ФЕЦ няма да засегне бреговете на река Искър в границите на 

имот 55782.500.69, като това ще даде възможност в бъдеще да се създадат условия за 

подобряване на „Параметър 3.3. Покритие с дървесно-храстова растителност на 

бреговата ивица на сладководните водоеми“, като това ще създаде условия за 

обитаване на вида в тази част на ЗЗ. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие. 

 

 2609 Добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni)   

 Среща се в Северна България – най-вече в района на Добруджа, с изолирани 

находища на юг от Стара планина (Попов 2010). Обитава сухи степни райони с 

необработваеми площи, целини и обработваеми площи – люцернови и житни посеви, лозя и 

др. Добруджанският хомяк живее в подземни дупки с 1-3 отвора към повърхността. Дупките 

на хомяка са вертикални, с диаметър 4-4.5 см, обикновено на дълбочина 30-70 см 

(Simeonovska-Nikolova, Dekov 2012).     

Състояние на популацията в зоната. Видът не е  регистриран в  зоната. 
Потенциалните местообитания са 420,5 ха.  ПС-неблагоприятно – незадоволително. 

Оценка на въздействието  

Възможни въздействия върху вида. Възможен е бариерен ефект от антропогненни 

бариери, отнемане на потенциални местообитания на вида.   Данните от проведеното 

картиране показват, че основните пригодни и потенциални местообитания на вида, с малки 

изключения са извън границите на защитената зона . Общата площ на потенциалните 

местообитания е 420,5 hа. Тази площ е достатъчна за поддържане на популация на хомяка. 

При повечето от представените координати за засегнати местообитания на вида се 

установява, че те не се засягат УЗ Пп в имот 55782.500.69, който е силно антропогенно 

повлиян. С ОУП ефективно заети територии или потенцеиални местообитания на вида. 

Възможно е видът да бъде срещнат при търсене на храна, но не и места за размножаване, тъй 

като територията не отговаря на типичен хабитат и в случая силно антропогенно повлиян, но 

няма преки доказателства за това, че вида е установен в ЗЗ. 

Проведени са теренни проучвания през май и септември 2022 г., като са направени 

обследвания на територията, но е установени. Близкостоящата река Искър и водната площ в 

имоти 55782.500.70 и 55782.500.71, не могат да бъдат използвани като коридори за 

придвижване, но и търсене на храна или убежища.    

 

Съгласно литературни данни, отрицателно въздействие върху добруджанския хомяк  

има индустриализацията на земеделието, в резултат на което се намаляват площите на 
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многогодишните култури, семената се обработват с пестициди, нивите се разорават веднага 

след жътва, и масово се третират с родентициди, както и  интензивната обработка на 

земеделските площи с големи количества торове и   пестициди. В този смисъл, 

преобразуването на земеделска територия в урбанизирана зона за малкоетажно жилищно 

застрояване ще има положително въздействие. 

Територията на УЗ не засяга ефективно заети територии. УЗ не се намират в 

непосредствена близост до тях. Видът не е регистриран в зоната,  поради което въздействие 

върху вида се оценява – без въздействие. 

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие. 

 

 1335 Лалугер (Spermophilus citellus)  

 Лалугерът (Spermophilus citellus) е вид дребен гризач от семейство Катерицови 

(Sciuridae). За разлика от родствената катерица, лалугерът води наземен начин на живот. 

Лалугерите предпочитат открити местности с ниска тревна растителност, често в близост до 

обработваеми земи и населени места.  

Състояние на популацията в зоната..  Потенциалните местообитания за целевия вид е 

както следва: оптимални местообитания – 2385,3 ha и субоптимални местообитания – 6201,2 

ha. която е достатъчен ресурс за съществуването на стабилни популации на Европейския 

лалугер.  Средното проективно, благоприятно покритие на тревната растителност в 

местообитанията е с преобладаване в различни съотношения над 50 % видовете от семейства 

Poaceae, Asteraceae и Fabaceae. Не e установено изораване на местообитанията. Според 

базата данни на опожарените територии са опожарени 0,46 % от потенциалните 

местообитания. 

          Съгласно Концепция за опазване местообитанията на лалугера (Spermophilus 

citellus) в рамките на Натура 2000, 2006 г., лалугерова колония с висока плътност е открита 

през 1900 г, в землището на с.Долни Луковит, № на находището   KJ72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
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ПС-неблагоприятно – лошо. 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида - УЗ Пп в имот 55782.500.69, който е силно 

антропогенно повлиян.  

В границите на имот 55782.500.69 най-активно е присъствието на Бяла куча лобода 

(Chenopodium album), обикновен щир (Amaranthus retroflexus), незабележим слез (Malva 

neglecta), лечебна мъдрица (Sisymbrium officinale),  татула (Datura sp.) лепката (Galium 

aparine) и стерилната овсига (Bromus sterilis). На места има чисти петна от коприва (Urtica 

dioica) и бучиниш (Conium maculatum). Срещат се и групировки от ежова главица (Dactylis 

glomerata), змийско мляко (Chelidonium majus), овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), 

ливадина (Poa pratensis), типец (Festuca valesiaca), червена мъртва коприва (Lamium 

amplexicaule), мише просо (Hordeum murinum), родилна трева (Cardaria draba), 

представители на род Детелина (Trifolium sp.). Видовият състав се допълвa и от глухарче 

(Taraxacum officinale), лютиче (Ranunculus sp.), динка (Sanguisorba officinalis), секирче 

(Lathyrus sp.). Цитираните растения са тревисти видове от групата на рудералите. 

Дървесно-храстовата растителност в тези имоти е остатък от съществувалото в 

миналото комплекси на територията: джанката (Prunus cerasifera), като последвалите 

сукцесионни процеси е довело до широко участие на храсти – шипка (Rosa canina), глог 

(Crataegus monogyna), трънка (Prunus spinosa), къпина (Rubus caesius).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно EUNIS класификацията - 2021 (Schaminée et al 2020) територията на 

имот 55782.500.69 може да се причисли към хабитат V37 Едногодишна антропогенна 

тревиста растителност (Annual anthropogenic herbaceous vegetation): Растителни 

комплекси, доминирани от едногодишни тревисти растения, развиващи се върху 

наскоро изоставена градска или земеделска земя, върху земя, която е рекултивирана, 

върху транспортни мрежи или върху земя, използвана за депониране на отпадъци, 

обикновено на места, които често са нарушавани или са били засегнати от скорошно 

сериозно нарушения (въздействия). Подобни хабитати са без консервационна стойност. 

В тях липсват условия за съществуване на растителни видове с по-висока 

консервационна стойност – включени в Приложения 2 и 3 на ЗБР, или в Червената 

книга на България (Пеев 2011). 

 

ОЦЕНКА НА ПС НА НИВО ЗОНА 

 

Критерий 1. Популация в границите на зоната 

 

Параметър 1.1. Брой находища, населявани от лалугера 

 

При полевото изследване (картиране) на целевия вид са картирани 12 потенциални 

местообитания. В 2 от тях са установени находища (лалугерови колонии) в които са 

извършени 3 стометрови трансекти. 

По този параметър природозащитното състояние на вида е благоприятно. 

 

Параметър 1.2. Обилие 

 

Общо в зоната са направени 3 стометрови трансекти на случаен принцип в 

изследваните местообитания с установени лалугери. Относителното обилие на лалугеровите 

колонии е 1,3 лалугерови дупки/100 метров трансект (SD = 1,5). 
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По този параметър природозащитното състояние на вида е неблагоприятно - 

незадоволително. 

 

Критерий 2. Площ на местообитанията в границите на зоната 

 

Параметър 2.1. Обща площ на сегашните находища в зоната 

 

Общата площ на регистрираните находища на Европейския лалугер в оптимални 

местообитания е 2361,4 ха и субоптимални местообитания е 5768 ха. Изчислената площ 

предоставя достатъчен ресурс за съществуването на стабилни популации на Европейски 

лалугер и по този параметър природозащитното състояние на вида е благоприятно. 

 

Параметър 2.2. Обща площ на бившите находища в зоната 

 

При направения анализ на съществуващата информация от полевия екип провел 

изследването (налична литература, лична база данни на полевия експерт) не е установена 

информация за бивши находища на целевия вид в защитената зона. 

Поради тази причина този параметър не се калкулира и природозащитното състояние 

на Европейския лалугер в защитената зона е благоприятно. 

 

Параметър 2.3. Обща площ на потенциалните находища в зоната 

 

В резултат на направения индуктивен модел общата площ на потенциалните 

местообитания за целевия вид е както следва: оптимални местообитания – 2385,3 ха и 

субоптимални местообитания – 6201,2 ха. 

По този параметър природозащитното състояние на Европейския лалугер е 

благоприятно. 

Критерий 3. Структури и функции на местообитанията 

 

Параметър 3.1. Проективно покритие на разхвърляна храстова и дървесна 

растителност в сегашните и бивши находища 

 

В изследваните местообитания на сегашните находища (n = 2) са направени стометрови 

трансекти на случаен принцип за определяне на структурното и функционалното състояние 

на хабитата. По отношение на разхвърляната дървесна растителност във всички изследвани 

местообитания обитавани от вида (100 %) тя е под 5 %, което определя природозащитното 

състояние по този параметър на вида като благоприятно. 

 

Параметър 3.2. Видов състав на тревната растителност в сегашните и бивши 

находища  

 

Полевия екип провел изследването не е успял с голяма точност да определи видът на 

средното проективно покритие на тревната растителност на сегашните находища (n = 2) чрез 

случайно разположени трансекти (n = 3). Най-вероятно се доближава в различни 

съотношения над 50 % видовете от семейства Житни (Poaceae). Това показва една добра 

ресурсна обезпеченост спрямо хранителни ресурси за вида. 

По този параметър природозащитното състояние на Европейския лалугер в защитената 

зона е благоприятно. 
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Параметър 3.3. Височина на тревната растителност в сегашните и бивши 

находища 

 

Всичките седем местообитания са обследвани чрез случайни стометрови трансекти за 

определяне на височината на тревната растителност. В сегашните находища (n = 2) в едно от 

обследвани местообитания височината на тревната растителност е над 16 см или 50 % от 

случаите. 

По този параметър природозащитното състояние на Европейския лалугер в защитената 

зона е неблагоприятно - лошо. 

 

Параметър 3.4. Наличие на биокоридори между находищата 

 

При направения анализ се установи, че в защитената зона съществуват достатъчно на 

брой биокоридори между заселените и потенциалните местообитания на вида. Защитената 

зона се пресича на две части от предвиден инфраструктурен обект, които вероятно може да 

бъде преграда за вида. 

По този параметър природозащитното състояние в момента на Европейския лалугер в 

защитената зона е неблагоприятно - незадоволително поради недостатъчност на 

информацията. 

 

Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) в местообитанията 

 

Параметър 4.1. Интензивност на коситбата в ливадите в сегашните и бивши 

находища 

 

В едно местообитания има добро окосяване на ливадите (с над 80 % проективно 

покритие) и/или паша на селскостопански животни, или само в 50 % от случаите. В 

останалите 50 % от случаите окосяването и пашата са със слаба интензивност и са 

недостатъчни. 

По този параметър природозащитното състояние на Европейския лалугер в защитената 

зона е неблагоприятно - лошо. 

 

Параметър 4.2. Оран и промяна на земеползването на тревните местообитания за 

всяко находище 

 

В нито едно от местообитанията на сегашните находища не e установено изораване на 

местообитанието. 

По този параметър природозащитното състояние на Европейския лалугер в 

благоприятно. 

 

Параметър 4.3. Опожаряване на местообитанията 

 

В нито едно от изследваните местообитанията, в които видът е регистриран, полевия 

екип осъществил изследването не е установил опожаряване на местообитанията. Според 

базата данни на опожарените територии са опожарени 0,46 % от потенциалните 

местообитания.  

По този параметър природозащитното състояние на Европейския лалугер е 

благоприятно. 
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Общата площ,  с която УЗ – Пп на ОУП засяга потенциални   местообитания на   

лалугера  е  48,346  дка (4,83 ha) (съгласно данните по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, като по наша 

експертна оценка, територията на имот 55782.500.69 не отговаря на критериите за оптимално 

или субоптимално местообитание на вида), което представлява 0, 95 % от площта на   

субоптималните местообитанието в зоната, 0,20 %  от оптималните местообитания на зоната 

и 0,08 % от площта на субоптималните местообитания на вида.  

По наша експертна оценка, територията на имот 55782.500.69 не отговаря на 

критериите за оптимално или субоптимално местообитание на вида, поради характера на 

моментното състояниет към момента, описано по-горе. 

С реализиране на устройственото зониране, предвидено в ОУП, не се очаква 

фрагментиране на местообитанията на вида,  не засяга ефективно заети местообитания и 

няма да се отрази върху популацията и ПС на вида.  

В защитената зона съществуват достатъчно на брой биокоридори между ефективно 

заетите и потенциалните местообитания на вида. Не се очаква това да бъде допълнителна 

бариера за свободното мигриране на вида в зоната.При реализиране на устройственото 

зониране не са включени дейности и съоръжения, които могат да бъдат бариера или 

прекъсване на биокоридорите на вида в зоната. 

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие. 

 

 2635 Пъстър пор (Vormela peregusna) 
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  Пъстрият пор, известен още като европейски пъстър пор и сарматски пор (Vormela 

peregusna), е рядък хищник, който се среща в Югоизточна Европа и Азия, включително и на 

територията на България, като ареалът му бързо се смалява. Живее на открит и сух терен. По 

принцип обитава степи, ливади, пасища, каменисти терени, пустеещи земи, включително по 

речни долини, суходолия, каньони, полупустини и пустини. Обикновено живее на укрепени 

и равни пясъчни райони. Предпочитани са местата с едри колониални гризачи- лалугер и 

хомяци. 

Състояние на популацията в зоната. Видът не е установен в зоната. 

Приблизителната численост на пъстрия пор на територията на зона BG0000613, изчислена на 

базата на предполагаема плътност в пригодните местообитания 1 индивид./10 км², е 5,4 

индивида (при изчислена площ на пригодните местообитания 5371,5хектара, което 

приблизително е 54 км.²). Подходящите местообитания представляват повече от половината 

(57 %) от територията на ЗЗ, която е 94 км² (9458,00 хектара). ПС- Неблагоприятно – 

незадоволително. 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – УЗ Пп в имот 55782.500.69, който е силно 

антропогенно повлиян.  

В границите на имот 55782.500.69 най-активно е присъствието на Бяла куча лобода 

(Chenopodium album), обикновен щир (Amaranthus retroflexus), незабележим слез (Malva 

neglecta), лечебна мъдрица (Sisymbrium officinale),  татула (Datura sp.) лепката (Galium 

aparine) и стерилната овсига (Bromus sterilis). На места има чисти петна от коприва (Urtica 

dioica) и бучиниш (Conium maculatum). Срещат се и групировки от ежова главица (Dactylis 

glomerata), змийско мляко (Chelidonium majus), овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), 

ливадина (Poa pratensis), типец (Festuca valesiaca), червена мъртва коприва (Lamium 

amplexicaule), мише просо (Hordeum murinum), родилна трева (Cardaria draba), 

представители на род Детелина (Trifolium sp.). Видовият състав се допълвa и от глухарче 

(Taraxacum officinale), лютиче (Ranunculus sp.), динка (Sanguisorba officinalis), секирче 

(Lathyrus sp.). Цитираните растения са тревисти видове от групата на рудералите. 

Дървесно-храстовата растителност в тези имоти е остатък от съществувалото в 

миналото комплекси на територията: джанката (Prunus cerasifera), като последвалите 

сукцесионни процеси е довело до широко участие на храсти – шипка (Rosa canina), глог 

(Crataegus monogyna), трънка (Prunus spinosa), къпина (Rubus caesius).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8F
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Съгласно EUNIS класификацията - 2021 (Schaminée et al 2020) територията на 

имот 55782.500.69 може да се причисли към хабитат V37 Едногодишна антропогенна 

тревиста растителност (Annual anthropogenic herbaceous vegetation): Растителни 

комплекси, доминирани от едногодишни тревисти растения, развиващи се върху 

наскоро изоставена градска или земеделска земя, върху земя, която е рекултивирана, 

върху транспортни мрежи или върху земя, използвана за депониране на отпадъци, 
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обикновено на места, които често са нарушавани или са били засегнати от скорошно 

сериозно нарушения (въздействия). Подобни хабитати са без консервационна стойност. 

В тях липсват условия за съществуване на растителни видове с по-висока 

консервационна стойност – включени в Приложения 2 и 3 на ЗБР, или в Червената 

книга на България (Пеев 2011). 

По тези характеристики на територията, наличното мяестообитание на отговаря 

на Критерий 2. Площ на местообитанията в границите на зоната, Параметър 2.1. Обща 

площ на подходящите местообитания и Параметър 2.2. Обща площ на ефективно 

заетите (общи) местообитания. 
 

 

ОЦЕНКА НА ПС НА НИВО ЗОНА 

 

Критерий 1. Популация в границите на зоната 

 

Параметър 1.1. Общ брой на находищата в зоната 

 

Пъстрият пор не е регистриран с преки методи по време на теренната работа в зона 

BG0000613. Анкетите проведени в рамките на зоната също не потвърдиха присъствието на 

вида. Пъстрият пор е рядък вид със скрит начин на живот, поради което регистрирането на 

присъствието му е трудно. Това е една от основните причини видът да е слабо проучен у нас.  

Въз основа на горепосоченото приемаме, че липсата на данни за разпространението му 

в зоната не бива да се разглеждат като окончателни. 

Въз основа на експертна оценка приемаме природозащитното състояние по този 

параметър за неблагоприятно – незадоволително. 

 

Параметър 1.2. Брой и тенденция за развитие на популацията 

 

В рамките на проекта не е възможно да се съберат количествени данни за целевия вид 

като такива за числеността, относителната плътност или обилието му. Приблизителната 

численост на пъстрия пор на територията на зона BG0000613, изчислена на базата на 

предполагаема плътност в пригодните местообитания 1 индивид./10 км², е 5,4 индивида (при 

изчислена площ на пригодните местообитания 5371,5хектара, което приблизително е 54 

км.²).  

За установяване на тенденцията в развитието на популацията са необходими 

многогодишни проучвания, поради което това не е възможно да се извърши коректно в 

рамките на настоящия проект. 

На базата единствено на експертна оценка, направена въз основа на състоянието на 

местообитанията и установените в ЗЗ заплахи е възможно да се заключи, че тенденцията за 

развитие на популацията на пъстрия пор в зона BG0000613 е благоприятна. За това 

допринасят както сравнително голямата площ на пригодните за целевия вид местообитания, 

така и добрата обезпеченост по отношение на хранителната база на вида.  

Поради недостатъчното данни приемаме природозащитното състояние по този 

параметър за неблагоприятно – незадоволително. 

 

Критерий 2. Площ на местообитанията в границите на зоната 

 

Параметър 2.1. Обща площ на подходящите местообитания  
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Общата площ на подходящите за пъстрия пор местообитания в зона BG0000613 възлиза 

на 54 км² (5371,5 хектара). Подходящите местообитания представляват повече от 

половината(57 %) от територията на ЗЗ, която е 94 км² (9458,00 хектара). Разпределението им 

е сравнително равномерно в рамките на зоната. В заключение може да се каже, че зона „Река 

Искър“ предлага относително големи по площ подходящи за целевия вид местообитания, 

значими за поддържане на популацията на вида в района. 

Поради тази причина приемаме природозащитното състояние по този параметър за 

благоприятно. 

 

Параметър 2.2. Обща площ на ефективно заетите (общи) местообитания 

Оценката на ефективно заетите от целевия вид местообитания на територията на зона 

BG0000613 би била силно занижена спрямо реалната, тъй като видът не е регистриран в 

зоната. Ето защо не е целесъобразно да се оценява площта на ефективно заетите 

местообитания при силно ограничена във времето теренна работа с труден за регистриране 

вид.  

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно – незадоволително. 

 

Критерий 3. Структури и функции на местообитанията 

 

Параметър 3.1. Хранителна база 

 

Наличието на находища на оптималната плячка на пъстрия пор – лалугера, обуславя 

доброто състояние на местообитанията по отношение на хранителната база на хищника в 

отделни части на зоната. Субоптималната хранителна база е с относително висока плътност в 

границите на ЗЗ. Като цяло хранителният потенциал на зоната е добър за пъстрия пор. 

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно. 

 

Параметър 3.2. Наличие на биокоридори между отделните ядра от подходящи 

местообитания 

 

Налице е добра свързаност между отделните петна с пригодни местообитания за 

целевия вид в зоната. 

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно. 

 

Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) в местообитанията 

 

Параметър 4.1. Интензивност на пашата в пасища 

 

В по – голямата част от посетените пасища в зона „Река Искър”, пашата на домашни 

животни е интензивна. В малка част от посетените полигони пашата е категоризирана като 

недостатъчна. Стимулирането на пасищното животновъдство на територията на ЗЗ би 

допринесло за запазване на подходящите за целевия вид местообитания.  

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно. 

 

Параметър 4.2. Интензивност на коситбата в ливадите 

 

При теренната работа не е регистрирана коситба, но специфичните условия в 

потенциалните местообитания на целевия вид в зоната предполагат по-скоро паша, 

отколкото сенокос. Поради това липсата на интензивна коситба не следва да се приема като 
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сериозна заплаха за местообитанията на пъстрия пор, като същевременно не се забравя, че тя 

е алтернатива на пашата що се отнася до поддържане на нисък тревостой в колониите на 

оптималната плячка на целевия вид.  

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно. 

Параметър 4.3. Използване на родентициди 

 

При теренната работа по проекта не беше възможно системното събиране на сведения 

за използването на родентициди. Наличието на земеделски площи по принцип предполага 

използване на родентициди, поради което може да се приеме, че в ЗЗ „Река Искър” е налице 

такова.  

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно – незадоволително. 

 

Параметър 4.4. Интензивност на пожарите 

 

На територията на ЗЗ „Река Искър” са регистрирани пожари върху малка площ 28,071 

хектара. Те обхващат приблизително 0,5 % от потенциалните местообитания на целевия вид.  

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно – незадоволително. 

 

Параметър 4.5. Оран, промяна на земеползването за всяко находище 

 

В границите на ЗЗ е регистрирана оран, но тя представлява заплаха предимно в 

случаите, когато става въпрос за обширни, нефрагментирани обработваеми площи или ново 

появили се разорани площи върху пасища и най-вече такива върху колонии на оптималната 

плячка на пъстрия пор - лалугера. В ЗЗ BG0000613 не е регистрирана промяна в 

земеползването в потенциалните местообитания на целевия вид, която би довела до 

влошаване на състоянието им. 

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно. 

 

Параметър 4.6. Недефрагментирани пътища с трафик над 1000 МПС на 

денонощие 

 

Засегнати от пътния трафик са около 0,4 % (24,34 хектара) от потенциалните 

местообитания на пъстрия пор в зоната. Заплахата за целевия вид от пътния трафик е 

сравнително малка. 

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно. 

 

Други заплахи 

 

В ЗЗ като други заплахи за целевия вид могат да се отбележат инфраструктурни обекти. 

Общата площ,  с която УЗ – Пп на ОУП засяга потенциални  местообитания на   

лалугера  е  145,812  дка (14,6 ha) (съгласно данните по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, като по наша 

експертна оценка, територията на имот 55782.500.69 не отговаря на критериите за оптимално 

или субоптимално местообитание на вида), което представлява 0, 95 % от площта на   

пригодните местообитания в зоната (5371,5 ha), 2,71 % . 

По експертна оценка в резултат на теренната работа и предвид характера на 

местообитанието, УЗ-Пп в имот 55782.500.69 не засяга пригодни или ефективно заети 

местообитания на вида – 0,00%. 
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По наша експертна оценка, територията на имот 55782.500.69 не отговаря на 

критериите за пригодно местообитание на вида, поради характера на моментното състояниет 

към момента, описано по-горе и особено по отношение на оценките описани по горе за 

видвоете: 2609 Добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni) и 1335 Лалугер (Spermophilus 

citellus)(Виж оценките на цитираните видове по-горе), тъй като това са видове, които са 

основна хранителна база за пъстрия пор, като по този начин на отговаря на: Критерий 3. 

Структури и функции на местообитанията, Параметър 3.1. Хранителна база. 

 

С реализиране на устройственото зониране, предвидено в ОУП, не се очаква 

фрагментиране на местообитанията на вида,  не засяга ефективно заети местообитания и 

няма да се отрази върху популацията и ПС на вида.  

В защитената зона съществуват достатъчно на брой биокоридори между ефективно 

заетите и потенциалните местообитания на вида. Не се очаква това да бъде допълнителна 

бариера за свободното мигриране на вида в зоната.При реализиране на устройственото 

зониране не са включени дейности и съоръжения, които могат да бъдат бариера или 

прекъсване на биокоридорите на вида в зоната. 

Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие. 

 

 2633 Степен пор (Мustela eversmanni) 

Степният пор е един от най-редките български бозайници. Населява открити 

пространства, храни се най-вече с гризачи – лалугери, хомяци, по-рядко с гущери, змии, 

птици. Загубата на местообитания и бракониерството, са причина днес степният пор да се 

среща изключително рядко в България. Много съобразителни и интелигентни животни, 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 

 

 

 

 

142 

поровете носят незаслужено славата на безпощадни убийци. Както всички порови – 

невестулки, златки, белки, те са преследвани от човека заради щетите, които нанасят на 

стопаните. В повечето случаи обаче те са пренебрежимо малки и не оправдават убиването 

им. Степен пор (Mustela eversmannii) е рядък представител в тази част на Дунавската 

равнина. Среща се в остепнени пространства в равнините, където се придържа най-вече към 

лалугеровите и хомяковите находища, по - рядко в обработваеми земи, заливни терени и по 

изключение храсталачни гори и селища. Потенциални местообитания на вида са в района на 

Конунски дол, терените от двете страни на река Гостиля, земите около реките в землището 

на селата Бреница, Лазарово и язовир Еница и територията от защитена зона BG0000613 Река 

Искър в землището на село Бреница.  

 

Състояние на популацията в зоната.  Видът не е установен в зоната. Известно е 

едно находище на целевия вид в района на Кнежа, регистрацията е извън границите на ЗЗ, но 

се намира в близост до зона „Река Искър“ - около 7 км.  Приблизителната численост на 

степния пор на територията на ЗЗ BG0000613, изчислена на базата на предполагаема 

плътност в пригодните местообитания 1 инд./12 км², е 3,5 индивида (при изчислена площ на 

подходящите местообитания 4249,68 ha, т.е. приблизително 42 км²). Тенденцията за развитие 

на популацията на степния пор в зона BG0000613 е благоприятна. За това допринасят както 

сравнително голямата площ на пригодните за целевия вид местообитания, така и добрата 

обезпеченост по отношение на хранителната база на вида.  

Оценка на въздействието  

Възможни въздействия върху вида – УЗ Пп в имот 55782.500.69, който е силно 

антропогенно повлиян.  

В границите на имот 55782.500.69 най-активно е присъствието на Бяла куча лобода 

(Chenopodium album), обикновен щир (Amaranthus retroflexus), незабележим слез (Malva 

neglecta), лечебна мъдрица (Sisymbrium officinale),  татула (Datura sp.) лепката (Galium 

aparine) и стерилната овсига (Bromus sterilis). На места има чисти петна от коприва (Urtica 

dioica) и бучиниш (Conium maculatum). Срещат се и групировки от ежова главица (Dactylis 

glomerata), змийско мляко (Chelidonium majus), овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), 

ливадина (Poa pratensis), типец (Festuca valesiaca), червена мъртва коприва (Lamium 

amplexicaule), мише просо (Hordeum murinum), родилна трева (Cardaria draba), 

представители на род Детелина (Trifolium sp.). Видовият състав се допълвa и от глухарче 

(Taraxacum officinale), лютиче (Ranunculus sp.), динка (Sanguisorba officinalis), секирче 

(Lathyrus sp.). Цитираните растения са тревисти видове от групата на рудералите. 

Дървесно-храстовата растителност в тези имоти е остатък от съществувалото в 

миналото комплекси на територията: джанката (Prunus cerasifera), като последвалите 

сукцесионни процеси е довело до широко участие на храсти – шипка (Rosa canina), глог 

(Crataegus monogyna), трънка (Prunus spinosa), къпина (Rubus caesius).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно EUNIS класификацията - 2021 (Schaminée et al 2020) територията на 

имот 55782.500.69 може да се причисли към хабитат V37 Едногодишна антропогенна 

тревиста растителност (Annual anthropogenic herbaceous vegetation): Растителни 

комплекси, доминирани от едногодишни тревисти растения, развиващи се върху 

наскоро изоставена градска или земеделска земя, върху земя, която е рекултивирана, 

върху транспортни мрежи или върху земя, използвана за депониране на отпадъци, 

обикновено на места, които често са нарушавани или са били засегнати от скорошно 

сериозно нарушения (въздействия). Подобни хабитати са без консервационна стойност. 

В тях липсват условия за съществуване на растителни видове с по-висока 

консервационна стойност – включени в Приложения 2 и 3 на ЗБР, или в Червената 

книга на България (Пеев 2011). 
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По тези характеристики на територията, наличното мяестообитание на отговаря 

на Критерий 2. Площ на местообитанията в границите на зоната, Параметър 2.1. Обща 

площ на подходящите местообитания и Параметър 2.2. Обща площ на ефективно 

заетите (общи) местообитания. 

 

ОЦЕНКА НА ПС НА НИВО ЗОНА 

Критерий 1. Популация в границите на зоната 

 

Параметър 1.1. Брой находища 

 

При теренните проучвания в рамките на проекта, целевият вид не е регистриран с 

преки методи в ЗЗ BG0000613. Налице е една сигурна регистрация на степен пор 

посредством устно съобщение. 

 

Таблица Регистрации на степен пор в района на ЗЗ BG0000613 „Река Искър”.  

 

Описание 

 

Източник на 

инф. 

 

Геогр. коорд. 

 

Дата 

 

Достовер-

ност 

 

Наблюдаван екземпляр в 

района на Кнежа. 

Й. Кошев 

(биолог) 

43°29.92`N 

24°05.89`E 

2007 г. 1 

 

Известно е едно находище на целевия вид в района на Кнежа, регистрацията е извън 

границите на ЗЗ, но се намира в близост до зона „Река Искър“ - около 7 км. Степния пор е 

рядък вид със скрит начин на живот, поради което регистрирането на присъствието му е 

трудно. Това е една от основните причини видът да е слабо проучен у нас.  

Въз основа на горепосоченото приемаме, че наличните до момента данни за 

разпространението му в границите на зоната и около нея, не бива да се разглеждат като 

окончателни. Твърде вероятно е наличието на находища на степен пор и на територията на 

ЗЗ поради непосредствената й близост до мястото на регистрацията. 

Поради не достатъчното данни и въз основа на експертна оценка приемаме 

природозащитното състояние по този параметър за неблагоприятно – незадоволително. 

 

Параметър 1.2. Брой и тенденция за развитие на популацията 

 

Приблизителната численост на степния пор на територията на ЗЗ BG0000613, 

изчислена на базата на предполагаема плътност в пригодните местообитания 1 инд./12 км², е 

3,5 индивида (при изчислена площ на пригодните местообитания 4249,68 хектара, т.е. 

приблизително 42 км²). 

За установяване на тенденцията в развитието на популацията са необходими 

многогодишни проучвания, поради което това не е възможно да се извърши коректно в 

рамките на настоящия проект.  

На базата единствено на експертна оценка, направена въз основа на състоянието на 

местообитанията и установените в ЗЗ заплахи е възможно да се заключи, че тенденцията за 

развитие на популацията на степния пор в зона BG0000613 е благоприятна. За това 

допринасят както сравнително голямата площ на пригодните за целевия вид местообитания, 

така и добрата обезпеченост по отношение на хранителната база на вида. Поради 

благоприятните условия които предлага ЗЗ, тя би могла да поддържа повече от 

предполагаемите 3,5 индивида – до 6, 7. 



 

 

 

 

 

145 

Поради липса на данни за популацията на целевия вид в района, приемаме 

природозащитното състояние по този параметър за неблагоприятно – незадоволително. 

Критерий 2. Площ на местообитанията в границите на зоната 

 

Параметър 2.1. Обща площ на подходящите местообитания  

 

Общата площ на подходящите за степния пор местообитания в зона BG0000613 възлиза 

на 42 км² (4249,68 хектара). Подходящите местообитания представляват около 42 % от 

територията на ЗЗ, която е 10001,20 ха. Разпределението им е равномерно в рамките на 

зоната. В заключение може да се каже, че зона „Река Искър“ предлага относително големи по 

площ подходящи за целевия вид местообитания, значими за поддържане на популацията на 

вида в района. Поради тази причина приемаме природозащитното състояние по този 

параметър за благоприятно. 

 

Параметър 2.2. Обща площ на ефективно заетите (общи) местообитания 

 

Оценката на ефективно заетите от целевия вид местообитания на територията на зона 

BG0000613 би била силно занижена спрямо реалната, тъй като видът не е регистриран в 

зоната. На лице е една регистрация на целевия вид, но извън границите на ЗЗ. Ето защо не е 

целесъобразно да се оценява площта на ефективно заетите местообитания при силно 

ограничена във времето теренна работа с труден за регистриране вид.  

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно – незадоволително. 

 

Критерий 3. Структури и функции на местообитанията 

 

Параметър 3.1. Хранителна база 

 

Наличието на находища на оптималната плячка на степния пор – лалугера, обуславя 

доброто състояние на местообитанията по отношение на хранителната база на хищника в 

отделни части на зоната. Според изготвения на базата на теренните данни модел, 

териториите, които предлагат оптимална плячка за целевия вид възлизат на приблизително 

4983,83 ха (49 % от територията на зоната), а тези със субоптимална плячка – на 5519,51 ха 

(55 % от територията на зоната), като значителна част от тях се припокриват. Като цяло 

хранителният потенциал на зоната е добър за степния пор. Природозащитното състояние по 

този параметър е благоприятно. 

 

Параметър 3.2. Наличие на биокоридори между отделните ядра от подходящи 

местообитания 

 

На лице е добра свързаност между отделните петна с пригодни местообитания – на 

практика повечето „петна“ са с непрекъснат характер. На територията на зона BG0000613 

няма бариери за свободното придвижване на степния пор. 

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно. 

 

Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) в местообитанията 

 

Параметър 4.1. Интензивност на пашата в пасища 
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В по – голямата част от посетените пасища в зона „Река Искър”, пашата на домашни 

животни е относително интензивна. В малка част от посетените полигони пашата е 

категоризирана като недостатъчна. Стимулирането на пасищното животновъдство на 

територията на ЗЗ би допринесло за запазване на подходящите за целевия вид 

местообитания.  

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно. 

 

Параметър 4.2. Интензивност на коситбата в ливадите 

 

При теренната работа не е регистрирана коситба, но специфичните условия в 

потенциалните местообитания на целевия вид в зоната предполагат по-скоро паша, 

отколкото сенокос. Поради това липсата на интензивна коситба не следва да се приема като 

сериозна заплаха за местообитанията на степния пор, като същевременно не се забравя, че тя 

е алтернатива на пашата що се отнася до поддържане на нисък тревостой в колониите на 

оптималната плячка на целевия вид.  

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно. 

 

Параметър 4.3. Използване на родентициди 

 

При теренната работа по проекта не беше възможно системното събиране на сведения 

за използването на родентициди. Наличието на земеделски площи по принцип предполага 

използване на родентициди, поради което може да се приеме, че в ЗЗ „Река Искър” е налице 

такова.  

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно – незадоволително. 

 

Параметър 4.4. Интензивност на пожарите 

 

На територията на ЗЗ „Река Искър” са регистрирани пожари върху не голяма площ 

113,96 хектара. Те обхващат приблизително 2,6 % от потенциалните местообитания на 

целевия вид.  

Природозащитното състояние по този параметър е неблагоприятно – незадоволително. 

 

Параметър 4.5. Оран, промяна на земеползването за всяко находище 

 

В границите на ЗЗ е регистрирана оран, но тя представлява заплаха предимно в 

случаите, когато става въпрос за обширни, нефрагментирани обработваеми площи или ново 

появили се разорани площи върху пасища и най-вече такива върху колонии на оптималната 

плячка на целевия вид - лалугера. В ЗЗ BG0000613 не е регистрирана промяна в 

земеползването в потенциалните местообитания на целевия вид, която би довела до 

влошаване на състоянието им. 

Природозащитното състояние по този параметър е благоприятно. 

 

Параметър 4.6. Недефрагментирани пътища с трафик над 1000 МПС на 

денонощие 

 

Потенциалните местообитания на степния пор в ЗЗ BG0000613 не са засегнати от 

пътния трафик. Това ни дава основание да приемем природозащитното състояние по този 

параметър за благоприятно. 
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Общата площ,  с която УЗ – Пп на ОУП засяга потенциални  местообитания на   

лалугера  е  145,812  дка (14,6 ha) (съгласно данните по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, като по наша 

експертна оценка, територията на имот 55782.500.69 не отговаря на критериите за оптимално 

или субоптимално местообитание на вида), което представлява 0, 95 % от площта на   

пригодните местообитания в зоната (5371,5 ha), 2,71 %. По експертна оценка в резултат на 

теренната работа и предвид характера на местообитанието, УЗ-Пп в имот 55782.500.69 

не засяга пригодни или ефективно заети местообитания на вида – 0,00%. 

 

По наша експертна оценка, територията на имот 55782.500.69 не отговаря на 

критериите за пригодно местообитание на вида, поради характера на моментното състояниет 

към момента, описано по-горе и особено по отношение на оценките описани по горе за 

видвоете: 2609 Добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni) и 1335 Лалугер (Spermophilus 

citellus)(Виж оценките на цитираните видове по-горе), тъй като това са видове, които са 

основна хранителна база за степния пор, като по този начин на отговаря на: Критерий 3. 

Структури и функции на местообитанията, Параметър 3.1. Хранителна база. 

С реализиране на устройственото зониране, предвидено в ОУП, не се очаква 

фрагментиране на местообитанията на вида,  не засяга ефективно заети местообитания и 

няма да се отрази върху популацията и ПС на вида.  

В защитената зона съществуват достатъчно на брой биокоридори между ефективно 

заетите и потенциалните местообитания на вида. Не се очаква това да бъде допълнителна 

бариера за свободното мигриране на вида в зоната.При реализиране на устройственото 

зониране не са включени дейности и съоръжения, които могат да бъдат бариера или 

прекъсване на биокоридорите на вида в зоната. 
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Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Степен на въздействие: (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие.  

 Праг на въздействие (0)- Реализацията на ОУП  не оказва въздействие. 

             

5.2. Описание и анализ на въздействието на  ОУП върху целостта на защитените 

зони с оглед тяхната структура, функции, природозащитни цели (  загуба на  

местообитания, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия съста, химически, 

геоложки, морфорожки промени и др.) 

5.2.1. Описание и анализ на въздействието на  ОУП върху типовете природни 

местообитания, предмет на опазване и структурата и функциите на ЗЗ. 

   

 Една от основните цели  на изменението на ОУП на община  Искър е свързана с 

изграждане на  производствена  зона в границите на защитената зона. 

 Реализацията на  производствена устройствена зона - гр.Искър, обектите и 

съоръженията свързани с нея, засягат териториалната цялост на защитена зона BG 0000613 

„Река Искър”, но в периферната част на зоната, в непосредствена близост до населено място-

гр.Искър  и главна пътна артерия.  

Не се очаква въздействие върху структурата и функциите на ЗЗ.С реализацията на ОУП  

реалното площно отнемане от ЗЗ „Река Искър” се равнява едва на  0,15 % от площта на 

цялата зона. 

С реализирането на ОУП не се  очаква площно увреждане,  намаляване  или загуба на 

типовете местообитания, предмет на опазване в зоната. Не се очакват промени във видовия 

състав, структурата   и качеството на местообитанията.Не се засягат приоритетни растителни 

видове. Въздействието върху видовете-предмет на опазване в зоната   се оценява от нулево 

до слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки, 

освен спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация. 

 Очакваните типове въздействия върху местообитанията, включени в премета на 

опазване в защитена зона " Река Искър", BG 0000613:  

Природни местообитания, 

предмет на опазване в ЗЗ 

“Река Искър” 

Степен на влияние 

на ОУП 
Забележка 

3150 0 

Природното местообитание не е 

установено на територията, на 

която се предвиждат УЗ 

съгласно ОУП 

3270 0 

Природното местообитание не е 

установено на територията, на 

която се предвиждат УЗ 

съгласно ОУП 

6110* 0 

Природното местообитание не е 

установено на територията, на 

която се предвиждат УЗ 

съгласно ОУП 

6210 0 

Природното местообитание не е 

установено на територията, на 

която се предвиждат УЗ 

съгласно ОУП 

6240 0 

Природното местообитание не е 

установено на територията, на 

която се предвиждат УЗ 

съгласно ОУП 
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6250* 0 

Природното местообитание не е 

установено на територията, на 

която се предвиждат УЗ 

съгласно ОУП 

6430 0 

Природното местообитание не е 

установено на територията, на 

която се предвиждат УЗ 

съгласно ОУП 

91FO 0 

Природното местообитание не е 

установено на територията, на 

която се предвиждат УЗ 

съгласно ОУП 

91HO* 0 

Природното местообитание не е 

установено на територията, на 

която се предвиждат УЗ 

съгласно ОУП 

91MO 0 

Природното местообитание не е 

установено на територията, на 

която се предвиждат УЗ 

съгласно ОУП 

91ZO 0 

Природното местообитание не е 

установено на територията, на 

която се предвиждат УЗ 

съгласно ОУП 

91EO* 0 

Природното местообитание не е 

установено на територията, на 

която се предвиждат УЗ 

съгласно ОУП 

 

5.2.  Описание и анализ на въздействието на плана, 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 плана. 

Оценката на степента на въздействие на проекта за изменението на Общия устройствен 

план на община Искър се базира на влиянието върху всеки от критериите за благоприятен 

природозащитен статус - площ на засегнати типове природни местообитания и популации в 

зоната, качество на местообитанията (структурни и функционални параметри), въздействия 

при строителство и експлоатация, като преки и косвени въздействия върху защитените зони. 

Отчитат се още структурни и функционални параметри, като общата функционална роля на 

зоната за свързаността на мрежата - биокоридорна функция, географска свързаност. 

При оценката на въздействието върху видовете и местообитанията, предмет на 

опазване в защитените зони е възприета утвърдената 10-степенна скала на оценка, с която се 

отчитат различните параметри на значимост на въздействията спрямо стандартните 

показатели за оценка на степента на въздействие: 
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Оценка Критерии 

0 Дейността не оказва въздействие 

1 Дейността има много слабо отрицателно въздействие 

2 Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия 

3 Дейността може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия 

4 Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия 

5 Дейността може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия 

6 Дейността може да предизвика синергични въздействия 

7 Дейността може да предизвика вторични, кумулативни, синергични 

отрицателни въздействия. Въздействието може да бъда премахнато чрез 

смекчаващи/компенсаторни мерки. 

8 Дейността може да предизвика значителни вторични, кумулативни, 

синергични отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде 

премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. 

9 Дейността предизвиква значителни, средносрочни или 

дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може 

да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. 

10 Дейността предизвиква значителни, средносрочни или 

дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може 

да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. 

Дейността могат да предизвикват значителни, средносрочни или 

дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато 

чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. Възприети са следните четири степени на 

въздействие в зависимост от баловите оценки: 

0 - няма въздействие 

от 1 до 3 - слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на 

специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация; 

от 4 до 6 - средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация 

с други фактори и да се препоръчат мерки за намаляване или премахване; 

от 7 до 10 - значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато чрез избор 

на алтернативи или прилагане на смекчаващи и компенсаторни мерки. 

 

Настоящият ДОСВ за проект на изменение на ОУПО Искър разглежда съвместимостта 

му със защитена зона за местообитанията „Река Искър“. Предвижданията на проекто-

плана не засяга пряко площи от природни местообитания и не се засягат оптимални, 

ефективно заети, а само частично пригодни местообитания на видове, предмет на 

опазване в защитената зона. По-долу са разгледани видовете предмет на опазване в зоните, 

които според ГИС моделирането спрямо данни от проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" има вероятност 

от въздействие, но според експертната оценка на екипа изготвят ДОСВ и теренните 

проучвания, са направени изводи, че местообитания на описаните видове или техни 

находища не се засягат от предвижданията на ОУП освен частично ловни местообитания на 
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някой видове прилепи, като това да има отношение към запазване на структурата и 

функциите на защитените зони. 

Въздействие върху структурата и функциите на защитена зона BG0000613 „Река 

Искър“: 

От природните местообитания предмет на опазване в защитената зона BG0000613 

„Река Искър“, с реализацията на проекта за изменение на ОУП на община Искър, не се 

засягат нито пряко, нито косвено природни местообитания. 

По отношение на видовете предмет на опазване: 

 

 ЗЕМНОВОДНИ (AMPHIBIA) 

 

 1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 

  

Оценка на въздействието  

Възможни въздействия върху вида. Съгласно данните от проекта „Картиране на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове-фаза I”, представено от 

МОСВ, елементите на  УЗ на ОУП в гранците на ЗЗ  засягат потенциални местообитания на 

вида на площ от 145,812 дка.  При повечето от представените координати за засегнати 

местообитания на вида се установява, че те засягат  вече урбанизирани територии. УЗ не се 

засягат известни убежища на вида и ефективно заети местообитания. На терен не са 

установени временни или постоянни локви, понижения на терена в които временно или за 

постоянно да се събира вода, които са представляват места за размножаване или обитание и 

хранене. В съседните имот 70 и 71 е установено водно огледало, в което според теренните 

проучвания (улов с капани) не е установен вида. Вероятна причина за това са дейностите по 

добив на пясък и чакъл в миналото. 

В миналото територията е била част от кариера за добив на чакъл и пясък от речната 

тераса на река Искър. Теренът е претърпял значителна промяна, тъй като са използвани 

тежка техника за добив и превоз на пясък и чакъл, като растителността е в постоянни 

сукцесионни процеси, заради присъствието на тежка техника и тя постоянно е пионерна. 

Съгласно EUNIS класификацията - 2021 (Schaminée et al 2020) територията на 

имот 55782.500.69 може да се причисли към хабитат V37 Едногодишна антропогенна 

тревиста растителност (Annual anthropogenic herbaceous vegetation): Растителни 

комплекси, доминирани от едногодишни тревисти растения, развиващи се върху 

наскоро изоставена градска или земеделска земя, върху земя, която е рекултивирана, 

върху транспортни мрежи или върху земя, използвана за депониране на отпадъци, 

обикновено на места, които често са нарушавани или са били засегнати от скорошно 

сериозно нарушения (въздействия). Подобни хабитати са без консервационна стойност. 

В тях липсват условия за съществуване на растителни видове с по-висока 

консервационна стойност – включени в Приложения 2 и 3 на ЗБР, или в Червената 

книга на България (Пеев 2011). 

Общата площ,  с която УЗ на ОУП засягат потенциални местообитания на вида е 

145,812 дка (14,6  ha), което представлява  0,23 % (6318,40 ha) от площта на местообитанието 

в зоната.  

Реално обаче, тъй като според теренните данни в имот 55782.500.69  не се са налични 

данни за местообитания на вида и неговата регистрация, то проекта за изменение на 

ОУП с УЗ за Пп не се засягат пряко. 

Потенциални убежища на вида има в близкостоящата река Искър, но и там вида 

не е установен визуално или чрез акустични регистрации. 
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В северната и западната част на имот 55782.500.69  при границата с река Искър в 

самия имот е наличен насипен път, който граничи и с имот 55782.500.71, който 

представлява водно огледало.  

Степен на въздействие: (1) - Реализацията на ОУП не предизвиква унищожаване на 

местообитания на вида, но може да има временно безпокойство по време на строително 

монтажните работи на ФЕЦ.  

 Праг на въздействие (1-3)- Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 

прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и 

експлоатация; 

 

ВЛЕЧУГИ (REPTILIA) 

 

 1220 Обикновена блатна костенурка - Emys orbicularis 

 Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – Съгласно данните от проекта „Картиране на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове-фаза I”, представено от 

МОСВ, елементите на УЗ – Пп в имот  55782.500.69 на ОУП в границите ЗЗ засягат много 

малка част оптимално пригодни потенциални местообитания на вида на площ от 145,812 дка. 

При имот  55782.500.69 територията е силно антропогенно повлияна. Не се засягат 

ефективно заети местообитания. 

Общата площ,  с която УЗ на ОУП засягат потенциални местообитания на блатната 

костенурка  е 145,812 дка (14,6 ha), което представлява 0,25 % (5702,06 ha). от площта на 

местообитанието в зоната.  

УЗ не се засягат известни убежища на вида и ефективно заети местообитания. На терен 

не са установени временни или постоянни локви, понижения на терена в които временно или 

за постоянно да се събира вода, които са представляват места за размножаване или обитание 

и хранене. В съседните имот 70 и 71 е установено водно огледало, в което според теренните 

проучвания (улов с капани) не е установен вида. Вероятна причина за това са дейностите по 

добив на пясък и чакъл в миналото. 

В миналото територията е била част от кариера за добив на чакъл и пясък от речната 

тераса на река Искър. Теренът е претърпял значителна промяна, тъй като са използвани 

тежка техника за добив и превоз на пясък и чакъл, като растителността е в постоянни 

сукцесионни процеси, заради присъствието на тежка техника и тя постоянно е пионерна. 

Съгласно EUNIS класификацията - 2021 (Schaminée et al 2020) територията на 

имот 55782.500.69 може да се причисли към хабитат V37 Едногодишна антропогенна 

тревиста растителност (Annual anthropogenic herbaceous vegetation): Растителни 

комплекси, доминирани от едногодишни тревисти растения, развиващи се върху 

наскоро изоставена градска или земеделска земя, върху земя, която е рекултивирана, 

върху транспортни мрежи или върху земя, използвана за депониране на отпадъци, 

обикновено на места, които често са нарушавани или са били засегнати от скорошно 

сериозно нарушения (въздействия). Подобни хабитати са без консервационна стойност. 

В тях липсват условия за съществуване на растителни видове с по-висока 

консервационна стойност – включени в Приложения 2 и 3 на ЗБР, или в Червената 

книга на България (Пеев 2011). 
 

Реално обаче, тъй като според теренните данни в имот 55782.500.69  не се са налични 

данни за местообитания на вида и неговата регистрация, то проекта за изменение на 

ОУП с УЗ за Пп не се засягат пряко. 

Потенциални убежища на вида има в близкостоящата река Искър. 
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В северната и западната част на имот 55782.500.69  при границата с река Искър в 

самия имот е наличен насипен път, който граничи и с имот 55782.500.71, който 

представлява водно огледало.  

 

Степен на въздействие: (1) - Реализацията на ОУП не предизвиква унищожаване на 

местообитания на вида, но може да има временно безпокойство по време на строително 

монтажните работи на ФЕЦ.  

   Праг на въздействие (1-3)- Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 

прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и 

експлоатация; 

 

 5194(1279) Пъстър смок (Elaphe sauromates)   

Оценка на въздействието 

 Възможни въздействия върху вида – С ОУП се засягат  потенциални местобитания, 

в УЗ Пп в имот 55782.500.69 в землищата на  гр. Искър.  

Съгласно данните от проекта „Картиране на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове-фаза I”, представено от МОСВ, елементите на  УЗ на ОУП в 

гранците на ЗЗ  засягат потенциални местообитания на вида на площ от 145,812 дка.  При 

повечето от представените координати за засегнати местообитания на вида се установява, че 

те засягат  вече урбанизирани територии. УЗ не се засягат известни убежища на вида и 

ефективно заети местообитания. На терен не са установени временни или постоянни локви, 

понижения на терена в които временно или за постоянно да се събира вода, които са 

представляват места за размножаване или обитание и хранене. В съседните имот 70 и 71 е 

установено водно огледало, което автоматично подлага под съмнение данните от „Картиране 

на природозащитното състояние на природни местообитания и видове-фаза I” и особенно с 

това, че западно от имот 55782.500.69 по експертна наша оценка са налични потенциални 

местообитания, но по моделирането на Натура 2000, те не са обхванати от покритието 

на местообитанията в зоната. Според теренните проучвания – пряко наблюдение по 

трансекти – май и септември 2022 г. не е установен вида. Вероятна причина за това са 

дейностите по добив на пясък и чакъл в миналото. 

 

В миналото територията е била част от кариера за добив на чакъл и пясък от речната 

тераса на река Искър. Теренът е претърпял значителна промяна, тъй като са използвани 

тежка техника за добив и превоз на пясък и чакъл, като растителността е в постоянни 

сукцесионни процеси, заради присъствието на тежка техника и тя постоянно е пионерна. 

Съгласно EUNIS класификацията - 2021 (Schaminée et al 2020) територията на 

имот 55782.500.69 може да се причисли към хабитат V37 Едногодишна антропогенна 

тревиста растителност (Annual anthropogenic herbaceous vegetation): Растителни 

комплекси, доминирани от едногодишни тревисти растения, развиващи се върху 

наскоро изоставена градска или земеделска земя, върху земя, която е рекултивирана, 

върху транспортни мрежи или върху земя, използвана за депониране на отпадъци, 

обикновено на места, които често са нарушавани или са били засегнати от скорошно 

сериозно нарушения (въздействия). Подобни хабитати са без консервационна стойност. 

В тях липсват условия за съществуване на растителни видове с по-висока 

консервационна стойност – включени в Приложения 2 и 3 на ЗБР, или в Червената 

книга на България (Пеев 2011). 

По моделирането от проект „Картиране на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове-фаза I” общата площ,  с която УЗ на ОУП засягат потенциални 
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местообитания на вида е 145,812 дка (14,6  ha), което представлява  0,23 % (6318,40 ha) от 

площта на местообитанието в зоната.  

Реално обаче, тъй като според теренните данни в имот 55782.500.69  не се са налични 

данни за местообитания на вида и неговата регистрация, то проекта за изменение на 

ОУП с УЗ за Пп не се засягат пряко. 

Степен на въздействие: (1) - Реализацията на ОУП не предизвиква унищожаване на 

местообитания на вида, но може да има временно безпокойство по време на строително 

монтажните работи на ФЕЦ.  

  Праг на въздействие (1-3)- Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 

прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и 

експлоатация; 

           

ПРИЛЕПИ (CHIROPTERA) 

 1303 Maлък подковонос – (Rhinolophus hipposideros) 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – Направената оценка на засегнатите 

местообитания на  малкия подковонос е по предоставените от МОСВ координати.. 

 При повечето от представените координати за засегнати местообитания на вида се 

установява, че те засягат УЗ Пп в имот 55782.500.69, който е силно антропогенно повлиян. 

С ОУП не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 

местообитания. Възможно е видът да бъде срещнат при ловуване.  

            Видът обитава покрити с растителност карстови райони с пещери, в планините 

редовно до около 1300-1600 м надморска височина, пещери, минни галерии, бункери, 

отводнителни канавки   Зимува в подземни убежища, като пещери, галерии и мазета. 

 Проведени са теренни проучвания през май и септември 2022 г., като са направени 

записи на ултразвуци с детектор. Видът не е установен. Близкостоящата река Искър и 

водната площ в имоти 55782.500.70 и 55782.500.71, могат да бъдат използвани като 

коридори за придвижване, но и ловуване, тъй като над тях летят множетсво насекоми, 

които са потенцялна храна. Около река Искър до 50 метра от брега е възможно вида да 

търси храна, в обхвата попада и имот  55782.500.69, но тъй като той е силно 

антропогенно повлиян, насекомното обилие не е достатъчно атрактивно за вида.    
Съгласно проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I” са достъпни  данни само за площта на най-

блаагоприятните потенциални местообитания на вида.. 

 Дейностите в устройствените зони не засягат убежища на вида и са без пряко 

въздействие върху индивидите. Може да се очаква косвен ефект от светлинно замърсяване 

при въвеждане в експлоатация на ФЕЦ. 

Общата площ,  с която УЗ на ОУП засягат потенциални ловни  местообитания на  

малкия подковонос  е 53,320 дка (5,33 ha). Съгласно проект„Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” Площта на 

потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 2106,4 ha. С УЗ на ОУП се 

засягат 0,25 %  от потенциалните ловни местоообитания.  

Степен на въздействие: (1)- Реализацията на ОУП  има много слабо отрицателно 

въздействие. Може да се очаква косвен ефект от светлинно замърсяване при въвеждане в 

експлоатация на ФЕЦ. 

            Праг на въздействие (1-3)- Слабо въздействие, което може да бъде избегнато 

без прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и 

експлоатация; 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
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 1324 Голям нощник (Myotis myotis)  

Възможни въздействия върху вида – Направената оценка на засегнатите 

местообитания на  малкия подковонос е по предоставените от МОСВ координати.. 

 При повечето от представените координати за засегнати местообитания на вида се 

установява, че те засягат УЗ Пп в имот 55782.500.69, който е силно антропогенно повлиян. 

С ОУП не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 

местообитания. Възможно е видът да бъде срещнат при ловуване.  

Проведени са теренни проучвания през май и септември 2022 г., като са направени 

записи на ултразвуци с детектор. Видът не е установен. Близкостоящата река Искър и 

водната площ в имоти 55782.500.70 и 55782.500.71, могат да бъдат използвани като 

коридори за придвижване, но и ловуване, тъй като над тях летят множетсво насекоми, 

които са потенцялна храна. Около река Искър до 50 метра от брега е възможно вида да 

търси храна, в обхвата попада и имот  55782.500.69, но тъй като той е силно 

антропогенно повлиян, насекомното обилие не е достатъчно атрактивно за вида.    

Данните са от м. август 2012 г., който съвпада в периода на суорминг, като няма 

категорични данни дали това е колония/убежище за размножаване или място за 

струпване по време на суорминг или миграция. Стойността е приета за референтна и 

благоприятна. ПС-благоприятен. Видът е установен в близост до моста на р.Искър. 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – При повечето от представените координати за 

засегнати местообитания на вида се установява, че те засягат УЗ Пп в имот 55782.500.69, 

който е силно антропогенно повлиян. С ОУП не се засягат летни или зимни убежища на 

вида, както и ефективно заети местообитания. Възможно е видът да бъде срещнат при 

ловуване.  

Проведени са теренни проучвания през май и септември 2022 г., като са направени 

записи на ултразвуци с детектор. Видът не е установен. Близкостоящата река Искър и 

водната площ в имоти 55782.500.70 и 55782.500.71, могат да бъдат използвани като 

коридори за придвижване, но и ловуване, тъй като над тях летят множетсво насекоми, 

които са потенцялна храна. Около река Искър до 50 метра от брега е възможно вида да 

търси храна, в обхвата попада и имот  55782.500.69, но тъй като той е силно 

антропогенно повлиян, насекомното обилие не е достатъчно атрактивно за вида.    
 Убежищата на големия нощник са само в пещери и минни галерии. Обитава райони с 

предимно горски и открити пространства. Територията не предлага подходящи   убежища  за 

вида. 

  Съгласно проект„Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I”, площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е оценена на 393.8 ha 

Общата площ,  с която УЗ на ОУП засягат потенциални ловни  местообитания на  

големия нощник е  68,94 дка (6,984 ha), което представлява 0,09 % (7588 ha)  от площта на 

потенциалното ловно местообитание в зоната. 

Степен на въздействие: (1)- Реализацията на ОУП  може да предизвика временни 

отрицателни въздействия. Може да се очаква косвен ефект от светлинно замърсяване при 

въвеждане в експлоатация на ФЕЦ. 

            Праг на въздействие (1-3)- Слабо въздействие, което може да бъде избегнато 

без прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и 

експлоатация. 

 

 1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)  
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Възможни въздействия върху вида – Направената оценка на засегнатите 

местообитания на  малкия подковонос е по предоставените от МОСВ координати.. 

 При повечето от представените координати за засегнати местообитания на вида се 

установява, че те засягат УЗ Пп в имот 55782.500.69, който е силно антропогенно повлиян. 

С ОУП не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 

местообитания. Възможно е видът да бъде срещнат при ловуване.  

Проведени са теренни проучвания през май и септември 2022 г., като са направени 

записи на ултразвуци с детектор. Видът не е установен. Близкостоящата река Искър и 

водната площ в имоти 55782.500.70 и 55782.500.71, могат да бъдат използвани като 

коридори за придвижване, но и ловуване, тъй като над тях летят множетсво насекоми, 

които са потенцялна храна. Около река Искър до 50 метра от брега е възможно вида да 

търси храна, в обхвата попада и имот  55782.500.69, но тъй като той е силно 

антропогенно повлиян, насекомното обилие не е достатъчно атрактивно за вида.    

Данните са от м. август 2012 г., който съвпада в периода на суорминг, като няма 

категорични данни дали това е колония/убежище за размножаване или място за 

струпване по време на суорминг или миграция. Стойността е приета за референтна и 

благоприятна. ПС-благоприятен. Видът е установен в близост до моста на р.Искър. 

Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 393.8 ha 

(3.9% от площта на защитената зона) Площта на потенциалните подходящи ловни 

местообитания е оценена на 7588 ha (75,9% от площта на защитената зона) 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – При повечето от представените координати за 

засегнати местообитания на вида се установява, че те засягат УЗ Пп в имот 55782.500.69, 

който е силно антропогенно повлиян. С ОУП не се засягат летни или зимни убежища на 

вида, както и ефективно заети местообитания. Възможно е видът да бъде срещнат при 

ловуване.  

Проведени са теренни проучвания през май и септември 2022 г., като са направени 

записи на ултразвуци с детектор. Видът не е установен. Близкостоящата река Искър и 

водната площ в имоти 55782.500.70 и 55782.500.71, могат да бъдат използвани като 

коридори за придвижване, но и ловуване, тъй като над тях летят множетсво насекоми, 

които са потенцялна храна. Около река Искър до 50 метра от брега е възможно вида да 

търси храна, в обхвата попада и имот  55782.500.69, но тъй като той е силно 

антропогенно повлиян, насекомното обилие не е достатъчно атрактивно за вида.    
 

 Убежищата на големия нощник са само в пещери и минни галерии. Обитава райони с 

предимно горски и открити пространства. Територията не предлага подходящи   убежища  за 

вида. 

  Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 

местообитания. Устройствените зони в плана не могат да бъдат считани за фактор, 

предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията. Пространствената 

фрагментация е с незначително въздействие и няма да предизвика структурни промени в 

популацията. Не се прекъсват трайно характерни ландшафтни елементи, използвани от вида 

по време на миграции в зоната. Дейностите в устройствените зони не засягат убежища на 

вида и са без пряко въздействие върху  вида.  

 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – Реализацията на ОУП  може да предизвика 

временни отрицателни въздействия. Може да се очаква косвен ефект от светлинно 

замърсяване при въвеждане в експлоатация на ФЕЦ. 
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Степен на въздействие: (1)- Реализацията на ОУП  може да предизвика временни 

отрицателни въздействия. Може да се очаква косвен ефект от светлинно замърсяване при 

въвеждане в експлоатация на ФЕЦ. 

            Праг на въздействие (1-3)- Слабо въздействие, което може да бъде избегнато 

без прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и 

експлоатация. 

 

 1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) 

 Оценка на въздействието 

Състояние на популацията в зоната В зоната не са установени находища за 

зимуване и летни находища на вида. Потенциалните най-благоприятни  местообитания са  

7.8 ha (0.1% от площта на защитената зона) Площта на потенциалните подходящи ловни 

местообитания е оценена на 3165 ha. 

При повечето от представените координати за засегнати местообитания на вида се 

установява, че те засягат УЗ Пп в имот 55782.500.69, който е силно антропогенно повлиян. 

С ОУП не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 

местообитания. Възможно е видът да бъде срещнат при ловуване.  

Проведени са теренни проучвания през май и септември 2022 г., като са направени 

записи на ултразвуци с детектор. Видът не е установен. Близкостоящата река Искър и 

водната площ в имоти 55782.500.70 и 55782.500.71, могат да бъдат използвани като 

коридори за придвижване, но и ловуване, тъй като над тях летят множетсво насекоми, 

които са потенцялна храна. Около река Искър до 50 метра от брега е възможно вида да 

търси храна, в обхвата попада и имот  55782.500.69, но тъй като той е силно 

антропогенно повлиян, насекомното обилие не е достатъчно атрактивно за вида.    

Пространствената фрагментация е с незначително въздействие и няма да предизвика 

структурни промени в популацията. Не се прекъсват трайно характерни ландшафтни 

елементи, използвани от вида по време на миграции в зоната. Дейностите в устройствените 

зони не засягат убежища на вида и са без пряко въздействие върху индивидите. Не се очаква 

косвен ефект от светлинно замърсяване. 

            Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се 

очаква. 

Общата площ,  с която УЗ на ОУП засягат потенциални ловни  местообитания на  

големия нощник е  117,227 дка (11,72 ha), което представлява 0,37 % (3165 ha) от площта на 

потенциалните ловни местообитания на вида в зоната. 

Степен на въздействие: (1) - Реализацията на ОУП  има много слабо отрицателно 

въздействие. Може да се очаква косвен ефект от светлинно замърсяване при въвеждане в 

експлоатация на ФЕЦ. 

   Праг на въздействие (1-3)- Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 

прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и 

експлоатация; 

 

 1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii).  

Състояние на популацията в зоната. УЗ засягат потенциални ловни местообитания 

на вида. Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 

местообитания. В обхвата на новопроектираните устройствени зони, видът е  вероятно да се 

срещне при ловуване в УЗ Пп. 

При повечето от представените координати за засегнати местообитания на вида се 

установява, че те засягат УЗ Пп в имот 55782.500.69, който е силно антропогенно повлиян. 
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С ОУП не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 

местообитания. Възможно е видът да бъде срещнат при ловуване.  

Проведени са теренни проучвания през май и септември 2022 г., като са направени 

записи на ултразвуци с детектор. Видът не е установен. Близкостоящата река Искър и 

водната площ в имоти 55782.500.70 и 55782.500.71, могат да бъдат използвани като 

коридори за придвижване, но и ловуване, тъй като над тях летят множетсво насекоми, 

които са потенцялна храна. Около река Искър до 50 метра от брега е възможно вида да 

търси храна, в обхвата попада и имот  55782.500.69, но тъй като той е силно 

антропогенно повлиян, насекомното обилие не е достатъчно атрактивно за вида.    
                          
Общата площ,  с която УЗ на ОУП засягат потенциалните ловни   местообитания на   

дългопръстия  нощник е  117,227 дка (11,72 ha), което представлява 0,37 % от  ловните 

местообитания - 3165 ha  

 

  Оценка на въздействието  

Възможни въздействия върху вида – Пряко нарушаване, отнемане на 

местообитанията на вида, бариерен ефект-  не се очаква. 

Степен на въздействие: (1)- Реализацията на ОУП  има много слабо отрицателно 

въздействие 

Праг на въздействие (1-3)- Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 

прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и 

експлоатация; 

 

1307 Остроухият нощник (Myotis blythii)  

Данните са от м. август 2012 г., който съвпада в периода на суорминг, като няма 

категорични данни дали това е колония/убежище за размножаване или място за 

струпване по време на суорминг или миграция. Стойността е приета за референтна и 

благоприятна. ПС-благоприятен. Видът е установен в близост до моста на р.Искър. 

Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 393.8 ha 

(3.9% от площта на защитената зона) Площта на потенциалните подходящи ловни 

местообитания е оценена на 7588 ha (75,9% от площта на защитената зона) 

Оценка на въздействието 

Възможни въздействия върху вида – При повечето от представените координати за 

засегнати местообитания на вида се установява, че те засягат УЗ Пп в имот 55782.500.69, 

който е силно антропогенно повлиян. С ОУП не се засягат летни или зимни убежища на 

вида, както и ефективно заети местообитания. Възможно е видът да бъде срещнат при 

ловуване.  

Проведени са теренни проучвания през май и септември 2022 г., като са направени 

записи на ултразвуци с детектор. Видът не е установен. Близкостоящата река Искър и 

водната площ в имоти 55782.500.70 и 55782.500.71, могат да бъдат използвани като 

коридори за придвижване, но и ловуване, тъй като над тях летят множетсво насекоми, 

които са потенцялна храна. Около река Искър до 50 метра от брега е възможно вида да 

търси храна, в обхвата попада и имот  55782.500.69, но тъй като той е силно 

антропогенно повлиян, насекомното обилие не е достатъчно атрактивно за вида.    
 

 Убежищата на големия нощник са само в пещери и минни галерии. Обитава райони с 

предимно горски и открити пространства. Територията не предлага подходящи   убежища  за 

вида. 
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  Съгласно проект„Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I”, площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е оценена на 505.7 ha. 

Общата площ,  с която УЗ на ОУП засягат потенциални ловни  местообитания на  

големия нощник е  68,94 дка (6,984 ha), което представлява 0,09 % (7588 ha)  от площта на 

потенциалното ловно местообитание в зоната. 

 

Степен на въздействие: (1) - Реализацията на ОУП  може да предизвика временни 

отрицателни въздействия. Може да се очаква косвен ефект от светлинно замърсяване при 

въвеждане в експлоатация на ФЕЦ. 

            Праг на въздействие (1-3) - Слабо въздействие, което може да бъде избегнато 

без прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и 

експлоатация. 

 

При реализацията и функционирането на новата УЗ – Пп в имот 55782.500.69 от 

проекта за изменение на ОУП на община Искър, няма да бъдат нарушени или засегнати 

типовете местообитания и частично пряко и косвено предимно ловни или слабо 

пригодни/подходящи местообитания на видовете, включени като предмет на опазване в 

защитена зона ”Река Искър“ определена по Директива 92/43/ЕИО. В резултат на това може 

да се прогнозира незначителна фрагментация на тези части от защитената зона, но 

задължително да се има предвид, че описаната територия е антропогенно силно повлиятна в 

резултат на добив на пясък и чакъл. Като се има предвид факта, че предвиденото 

строителство на ФЕЦ е с временен ефект, като се генерира шум и безпокойство в резултат 

работата на техника за монтаж и към момента вече това въздействие постигнало своите 

отрицателни ефекти в резултат на работата на баластриерата, за което не предлагат 

достатъчно добри условия за обитаване на представителите на видовете, предмет на опазване 

в НЕМ Натура 2000, може да се направи заключение, че въздействието върху тях ще бъде по-

малко значимо от подобно такова на местонахождения, отдалечени от урбанизирани 

територии, с ниско антропогенно натоварване. Трябва да се има предвид, че след изграждане 

на ФЕЦ, производството на електрическа енергия и обслужването ще е от малък брой 

оператори и не е свързано в генериране на шум, съответно безпокойство. През тъмната част 

на денонощието не се изисква обслужване и дейности, които да предизвикват безпокойство. 

   

При бозайниците, като по-мобилна група животни фрагментацията на местообитанията 

не е в такава степен силно изразена, както при други видове бавно подвижните животни – 

земноводни, влечуги, безгръбначни.  

При направеното изложение до тук в ДОСВ относно проект за изменение на ОУПО 

Искър, следва заключението, че разгледаната защитена зона в териториалният обхват на 

общината, не е подложена на сериозно натоварване откъм предвидената УЗ-Пп за развитието 

на общинската икономика.  

Няма да бъде нарушена целостта на защитената зона.  

Не се очакват значими въздействия откъм загуба на местообитания, фрагментация, 

обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав. 

Не се очакват химически, хидроложки и геоложки промени и др., по време на 

реализацията на плана. 
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАНА,  

ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА ИМ НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ В 

РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ. 

Прогнозираният антропогенен натиск може да бъде смекчен с поредица  от мерки. Те са 

свързани с показателите, които трябва да бъдат заложени в проекта за изменение на ОУП, 

ПУП-ПЗ, ПУП-ПП и техническите проекти. За целта, екипа разработил настоящият ДОСВ на 

проекта за изманение на ОУПО Искър препоръчва следните смекчаващи мерки: 

По отношение на предвижданите териториално устройствени зони при изготвянето на 

окончателният вариант на изменение на проект на ОУПО Искър: 

1. Да не се допуска възможността за застрояване и прилагане на технологии, 

които могат да ограничат разпространението, придвижването и миграцията на 

видовете в УЗ-Пп (имот 55782.500.69) попадащи в ЗЗ ”Река Искър” BG0000613; 

2. При проектиране на предвижданията в ПУП-ПЗ, ПУП-ПП да не се предвижда 

съоръжения (ограждане), които да ограничават достъпа до имот 55782.500.69, както и 

при границите с и в имоти 55782.500.70 и 55782.500.71, както и при бреговата ивица на 

река Искър при координати: 

1. N43.49258 E24.23906 

2. N43.49336 E24.23872 

3. N43.49416 E24.23751 

4. N43.49453 E24.23683 

5. N43.49525 E24.23528 

6. N43.49596 E24.23426 

7. N43.49645 E24.23402 

8. N43.49685 E24.23422 

9. N43.49794 E24.23571 

10. N43.49811 E24.23667 

11. N43.49784 E24.23855 

12. N43.49729 E24.23953 

13. N43.49687 E24.24084 

14. N43.49680 E24.24097 

15. N43.49694 E24.24081 

16. N43.49724 E24.24014 

17. N43.49733 E24.23976 

18. N43.49750 E24.23943 

19. N43.49777 E24.23906 

20. N43.49809 E24.23856 

21. N43.49824 E24.23818 

22. N43.49821 E24.23741 

23. N43.49832 E24.23668 

24. N43.49820 E24.23615 

25. N43.49801 E24.23554 

26. N43.49781 E24.23520 

27. N43.49729 E24.23437 

28. N43.49697 E24.23404 

29. N43.49657 E24.23378 

30. N43.49616 E24.23364 
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31. N43.49581 E24.23374 

32. N43.49547 E24.23418 

33. N43.49518 E24.23499 

34. N43.49501 E24.23571 

35. N43.49490 E24.23598 

36. N43.49469 E24.23631 

37. N43.49436 E24.23690 

38. N43.49397 E24.23748 

39. N43.49365 E24.23814 

40. N43.49312 E24.23875 

 

По отношение на превантивни действия за предпазване от увреждане и фрагментация на 

местообитания и видове, предмет на опазване в зоните: 

 

Общи мерки по време на реализация на конкретни ИП/ПП, във връзка с прилагане на 

проекта за изменение на ОУПО Искър и ПУП-ПЗ и ПУП-ПП в имот 55782.500.69 

1. В случай, че се планира осветление на ФЕЦ, да не се предвижда по границата на 

имот 55782.500.69 с река Искър. 

Цели на предложената мярка: Да се намали възможния бариерен ефект и/или 

дезориентация на земноводни, влечуги и прилепи в резултата на реализацията и 

експлоатацията на ИП/ПП. 

2. В случай, че се планира осветление на ФЕЦ в останалата част на имот 55782.500.69, 

то да бъде насочено към вътрешността на имота, като за външно осветление да се използват 

осветителни тела с натриеви лампи или еквивалентни (излъчващи предимно в червената и 

жълтата част на спектъра, които имат значително по-слаб привличащ ефект върху нощните 

насекоми, в сравнение с живачно-луминесцентните лампи, които излъчват значително 

количество сини и ултравиолетови лъчи). Да се ограничи броят на лампите до 2 бр/ха. 

Цели на предложената мярка: Да се намали възможния бариерен ефект и/или 

дезориентация на птици, земноводни, влечуги и прилепи в резултата на реализацията и 

експлоатацията на ИП/ПП. 

3. По време на строителните дейности на отделните обекти в ИП/ПП да не бъдат 

засягани пряко по какъвто и да било начин терените, оставащи извън определените им 

граници, като се съблюдава в тях да не навлиза безразборно и строителна техника. 

Цели на предложената мярка: 

Предотвратяване на ненужни преки въздействия върху подходящи местообитания на 

целеви видове от фауната в и извън ЗЗ. 

4. Планираните СМР в УЗ-Пп да се извършват преди началото или след 

приключването на размножителния период на повечето животински видове: май - юли 

(ЗБР, чл. 38, ал. 1, т. 2). 

Фаза: Прилагане на ОУП. 

Ефект: Намаляване на безпокойството и/или риска от смъртност за видовете. 

5. Контрол върху строителните работи и процеси с цел ограничаване на 

емисиите от прах и вредни вещества изпускани във въздуха. 

Фаза: Прилагане на ОУП. 
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Ефект: Опазване на местообитанията и качеството на атмосферния въздух. 

6. Да не се премахва дървестна, храстова или тревна растителност по бреговата ивица на 

имот 55782.500.69 при река Искър. 

Фаза: Проектиране и прилагане на ОУП. 

Ефект: Опазване на местообитанията, видовете. Поддържане на биокоридори и 

възможност за предвижване на животни. 

7. Съобразяване на всички проектни решения с максимално опазване и запазване на 

съществуващата растителност по бреговата ивица на имот 55782.500.69 при река 

Искър. 

Фаза: Проектиране и прилагане на ОУП. 

Ефект: Опазване на местообитанията, видовете. Поддържане на биокоридори и 

възможност за предвижване на животни. 

8. В случай, че се предвижда озеленителни мероприятия да се извършват с 

подходящи местни видове, с цел запазване от инвазия на чужди и несвойствени видове в 

граничните местообитания. 

Фаза: Проектиране и прилагане на ОУП. 

Ефект: Опазване на местообитанията и недопускане на инвазивни, чужди видове. 

9. Да не се допуска внасянето на растителни видове, включени в списъка на 

инвазивните и потенциално инвазивните чужди видове висши растения за България, 

индикатор SEBI10 - Инвазивни чужди видове за Европа (източник ИАОС 

http://eea.government.bg/bg/soer/2010/biodiversitv-nem/biologichno- raznoobrazie- natsionalna-

ekologichna-mrezha-1 ) 

Фаза: Проектиране и прилагане на ОУП. 

Ефект: Опазване на местообитанията и елиминиране на риска от разпространение на 

инвазивни и нехарактерни за района видове в съседните терени и в защитените зони като 

цяло. 

10. При провеждане на строителни дейности в периода май-юни да се прави 

предварителен оглед на терените за избягване унищожаването на бавно подвижни 

видове животни – костенурки, змии и други. 

Фаза: Проектиране и прилагане на ОУП. 

Ефект: Недопускане преко унищожаване на индивиди от целеви видове за ЗЗ „Река 

Искър“ BG0000613. 

11. Да се маркират маршрутите за подходите към строителните площадки, за да се 

http://eea.government.bg/bg/soer/2010/biodiversitv-nem/biologichno-raznoobrazie-_natsionalna-ekologichna-mrezha-1_
http://eea.government.bg/bg/soer/2010/biodiversitv-nem/biologichno-raznoobrazie-_natsionalna-ekologichna-mrezha-1_
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предотврати допълнително унищожаване на растителност, като по този начин се 

запазят местообитанията на бавно подвижни видове бозайници, земноводни и 

влечуги. 

Фаза: Проектиране и прилагане на ОУП. 

Ефект: Недопускане пряко унищожаване на индивиди от целеви видове и утъпкване, 

унищожаване на местоообитания на видове за ЗЗ „Река Искър“ BG0000613. 

12. Да не се третират с химически вещества тревната покривка и пътищата разположени в 

и до защитената зона при реализиране на УЗ-Пп.  

Фаза: Прилагане на ОУП. 

Ефект: Недопускане пряко унищожаване на индивиди от целеви видове за ЗЗ „Река 

Искър“ BG0000613. 

13. В случай на необходимост от поставяне на заграждения същите да 

позволяват безпрепятственото преминаване на дребни, наземно живеещи животни, 

частта извън описаните в т. 2 (Мерки По отношение на предвижданите 

териториално устройствени зони при изготвянето на окончателният вариант на 

изменение на проект на ОУПО Искър). 

Фаза: Прилагане на ОУП. 

Ефект: Опазване на популациите на дребни и трудно подвижни животни. Създаване на 

възможност за оттеглянето им в съседни незасегнати имоти. 

14. Организирано третиране на отпадъците, съгласно Закона за управление на 

отпадъците /ЗУО/. 

Фаза: Проектиране и прилагане на ОУП. 

Ефект: Опазване на местообитанията и видовете. 

15. По време на строителството да не се допускат разливи на горива и 

смазочни материали от ползваните строителни и транспортни машини по време на 

практическото реализиране на обектите в УЗ попадащи в обхвата на ОУП. 

Фаза: Прилагане на ОУП. 

Ефект: Недопускане на замърсяване на почвата и подземните води. 

16. Придвижването на строителната и транспортната техника, в зоните, 

да се извършва по определени маршрути и да не се допуска отклоняването им от тях. 

Фаза: Проектиране и прилагане на ОУП. 

Ефект: Недопускане на по-голямо въздействие върху природните местообитания на 
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видове, предмет на опазване в зоните. 

17. Да не се допуска депониране на земни и скални маси, строителни и битови 

отпадъци. 

Фаза: Проектиране и прилагане на ОУП. 

Ефект: Недопускане на по-голямо отрицателно въздействие върху природно 

местообитания на видове, предмет на опазване в зоните. 

18. Да се спазват правилата за противопожарна безопасност, особено в и в 

близост до зоните. 

Фаза: Проектиране и прилагане на ОУП. 

Ефект: Опазване на местообитанията и видовете. 

Ако бъдат изпълнени предложените мерки ще се намали в значително риска от 

отрицателни последици върху защитените зони и биологичното разнообразие. 

Проекто плана не засяга пряко природни местообитания и видове, предмет на 

опазване в защитените зони. Анализизирайки гореописаните смекчаващи мерки става 

ясно, че с прилагането им ще се постигне намаляване на част от неблагоприятните 

косвени въздействия от осъществяването на ОУПО Искър. 

  

Реализацията на ОУПО Искър няма да предизвика значително отрицателно 

въздействие върху предмета на опазване в разглежданите защитени зони. 

Напълно ще липсва въздействие върху останалите близко разположени други елементи 

на националната екологична мрежа.   

 

7. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА 

ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, 

КАПАЦИТЕТ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ И ДРУГИ. 

В Доклада и в проекта за изменение на ОУПО Искър са разгледани варианти за 

решение на транспортните, технологичните, инфраструктурните, икономическите, 

екологичните и социалните проблеми, свързани с осъществяването на дейностите и услугите 

и обосновано се предлага оптималното решение. 

Всяко друго алтернативно решение в границите на защитените зони би имало по-голямо 

отрицателното въздействие или би довело до допълнително антропогенно натоварване. Всяко 

алтернативно решение извън рамките на защитените зони би довело до смекчаване и 

намаляване на отрицателното въздействие върху видовете и местообитанията на видове, 

предмет на опазване в защитените зони.  

 

За реализацията на плана са разгледани следните алтернативи: 

 

 7.1. Алтернативи за местоположение на плана 

 По отношение на местоположението на съотетната територия, предмет на ОУП, 

липсват алтернативи, понеже. границите са лимитирани. С оглед на принадлежността на 
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терена на община Искър, всяка друга алтернатива спрямо местоположението на плана би 

била неуместна, тъй като има обективна невъзможност за това. В този аспект 

съществуващите дадености и ограничения не предоставят големи възможности за 

алтернативи, понеже приетите решения в повечето случаи са единствено възможните.  

  

7.2. Алтернативи за капацитет на урбанизираните терени и отражението им върху 

предмета на опазване в защитените зони 

Възможно е при проектирането на обслужващи сгради и съоръжения в урбанизирани 

терени, броят им да бъде намален. Последното обаче ще доведе до ниска икономическа 

ефективност, а в крайна сметка това няма да доведе до подобрение в показателите на 

зооценозите в ЗЗ, поради урбанизирания характер на терена, предвиден за реализация на 

съответното ППП или ИП.  

 

7.3. За мерки, ограничаващи въздействието върху местообитанията и  видовете, 

предмет на опазване в разглежданите защитени зони 

Разгледани са алтернативи с цел ограничаващи въздействието върху местообитанията и 

видовете от защитените зони, за избор на други терени в и извън защитени зони.  Това 

веднага би довело до усвояването на нови територии, възможно отнемане на местообитания 

на консервационно значими видове, допълнително натоварване на околните терени, 

прогонващ ефект и намаляване на възможностите за поемане на изместените видове от 

планираните териториално-устройствени зони в ОУПО Искър.  

Разгледаните алтернативи за извършване на строителни дейности спрямо 

размножителния сезон на птици и бозайници, допускат извършването на строителна дейност 

по време на гнездовия и размножителния период, което би довело до допълнително шумово 

натоварване, вероятно прогонване и компрометиране на размножителния процес при 

гръбначни и безгръбначни животни и избягване на предходното въздействие, с изпълнение 

на строителството извън размножителния сезон.  

7.4. Нулева алтернатива. 

Нулевата алтернатива е свързана с неизпълнение на инвестиционното предложение. 

Според т. 8 на Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС, “нулевата алтернатива” е 

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

предлагат не могат да бъдат осъществени. При „нулевата алтернатива” ще се запази 

сегашното екологично състояние на местообитанията на видовете бозайници, земноводни и 

влечуги. При прилагането на мерките за намаляване на очакваните незначителни по степен 

отрицателни въздействия, то въздействията върху видовете, предмет на опазване в 

защитените зони ще са в достатъчно ниска степен, близка до въздействието от реализацията 

на нулевата алтернатива. 

Нулевата алтернатива във всички случаи ще бъде най-благоприятната възможност от 

гледна точка на опазване на зоните. От друга страна обаче, ако дадена територия (напр. 

пасище, мера), не се поддържа по определен начин, то в резултат на сукцесията, след 

определен период неминуемо ще е налице самозалесяване с дъвесно-храстови видове, в 

последствие ще настъпят промени в съотношението им, което от своя страна ще повлияе на 

степента и скоростта на заемане на откритите площи. По такъв начин пасищния характер на 

дадена територията ще се трансформира в преходна към горска растителност, което също би 

било загуба на открити местообитания, подходящи за дадени видове, предмет на опазване в 

зоната – напр. лалугер. Такава тенденция в развитието на растителната покривка на даден 

терен е доста вероятна, предвид недостатъчния брой диви копитни бозайници или домашен 

добитък, които чрез пашуване да поддържат полуестествения характер на пасищата.  

Накратко освен нулевата алтернатива, съществуват още две възможни алтернативи. 
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Първата възможна алтернатива за реализацията на плана е прилагането му, без да бъдат 

приложени смекчаващите мерки предложени в точка 6. 

Втората алтернатива за реализацията на плана, с цел запазване на площите и 

естественото състояние на природните местообитания, местообитанията на целевите 

животински видове и техните популации, предмет на опазване в защитените зони на 

територията на Общината, с настоящия ДОСВ се предлага втора алтернатива която е 

реализиране на плана с прилагане на предложените в т. 6 смекчаващи мерки за 

предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от 

осъществяване на проекта за ОУПО Искър: 

 

Алтернативи 

Природни 

местообитания и 

целеви животински 

видове, за които 

остават известни 

въздействия въпреки 

възможните мерки за 

смекчаване 

Възможност за 

компенсиране 
Извод 

Нулева 

Има въздействия в 

рамките на 

съществуващото 

антропогенно 

натоварване 

Не се предвижда 

Изпълнява 

изискванията на чл. 6 на 

Директива 92/43/ЕИО 

Вариант 1 

Въздействия върху 

природните 

местообитания и тези на 

целевите животински 

видове. Те ще са в 

резултат на реализация 

на предвиденото 

устройствено 

планиране, което от 

своя страна ще 

предизвика 

формирането на 

кумулативно 

въздействие. 

Без прилагане на 

смекчаващите мерки 

Не се изпълняват 

изискванията на чл. 6 на 

Директива 92/43/ЕИО 

 

Вариант 2 

Въздействия върху 

природните 

местообитания и тези на 

целевите животински 

видове. Те ще са в 

резултат на реализация 

на предвиденото 

устройствено 

планиране, което от 

своя страна ще 

предизвика 

формирането на 

кумулативно 

въздействие. 

Могат да бъдат 

приложени 

допълнителни 

смекчаващи мерки 

свързани с 

възстановяване и 

опазване на 

растителността и 

местообитанията 

Изпълнява 

изискванията на чл. 6 на 

Директива 92/43/ЕИО 

 

С предлагането на втория алтернативен вариант, с който при реализиране на плана с 

прилагане на предложените в т. 6 от смекчаващи мерки в настоящия ДОСВ, се цели да бъде 

предотвратено в максимална степен в защитените зони по НАТУРА 2000 на територията на 
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Община Искър влошаване на състоянието на естествените природни местообитания, както и 

на популациите на животинските видове, предмет на опазване в рамките на защитените зони. 

Предвид даденото заключение относно степента на очакваното отрицателно 

въздействие на оценявания ОУП, то реализирането му не е по-лоша алтернатива за 

защитените зони.   

 

8. КАРТЕН МАТЕРИАЛ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА 

ОБЕКТИТЕ/ТРАСЕТАТА НА ПЛАНА СПРЯМО ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ И ТЕХНИТЕ 

ЕЛЕМЕНТИ 

 

Териториален обхват на ЗЗ „Река Искър“  и изменението на ОУП ИСКЪР 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ. 

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. 
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9.1. Пълна характеристика на плана: териториален обхват, обем, мащаб и други 

спецификации на ОУП, връзки на ОУП със защитените зони (ключови разстояния) и 

т.н. 

Пълна характеристика на ОУП беше представена в т. 1, а характеристиката на 

инвестиционни предложения с оглед изясняване на кумулативен ефект в т. 2. С реализацията 

на предвидените териториално-устройствени зони на ОУПО Искър, не се очаква да бъдат 

значително засегнати и увредени видове бозайници, влечуги, земноводни, риби, 

безгръбначни и растения, и техните местообитания, местообитанията на видове и типовете 

природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони. Експлоатацията на 

обектите и съоръженията и урбанизиране на една малка част от терените в зоните, 

предполага увеличаване на антропогенното натоварване, което се очаква да бъде в рамките 

на емкостта на формираните екосистеми.  

9.2. Характеристика на други планове, програми и инвестиционни предложения, 

съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с 

оценявания план могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони. 

Подробно са изяснени в т. 3 описания на елементите на плана, които самостоятелно или 

в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли 

да окажат значително въздействие върху защитените зони или тяхните елементи. 

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). 

Пълното описание и характеристика на защитен зона BG0000613 “Река Искър“ за 

опазване на местообитанията и местообитанията на видовете, представени в т. 4. 

9.4. Област на въздействие. 

а) Типове природни местообитания – предмет на опазване на защитените зони, в 

областта на въздействие на плана – площ, местоположение, приоритетност, уязвимост, 

състояние. 

Направена е подробна характеристика в т. 5. от доклада. 

б) Местообитания и популации, на видовете – предмет на опазване в защитените 

зони, в областта на въздействие на плана  

Направена е подробна характеристика в т. 5. от доклада. 

9.5. Степен на въздействие върху типове природни местообитания – предмет на 

опазване в защитените зони, в областта на въздействие на плана. 

Направена е подробна характеристика в точка 5. от доклада 
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Степента на въздействие върху защитена зона BG0000613 “Река Искър“, ще е 

незначителна, свързана с минимален  антропогенен натиск, в рамките на емкостта на 

формираните екосистеми. Няма да има върху местообитания и видове, предмет на опазване, 

ще има единствено минимално косвено въздействие върху определени местообитания и 

видове, както е показано в т. 5.1. 

9.6. Степен на въздействие върху местообитания и популации на видовете – 

предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на плана. 

Направена е подробна характеристика в т. 5. от доклада. 

Степента на въздействие върху защитена зона BG0000613 “Река Искър“, ще е 

незначителна, свързана с минимален  антропогенен натиск, в рамките на емкостта на 

формираните екосистеми. Няма да има върху местообитания и видове, предмет на опазване, 

ще има единствено минимално косвено въздействие върху определени местообитания и 

видове, както е показано в т. 5.1. 

9.7. Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитените зони. 

Направена е подробна характеристика в т. 5. от доклада. 

Реализацията на изменението на ОУПО Искър в посочените терени и граници не влиза 

в противоречие и не нарушава целите за обявяването и определянето на защитените зони. 

9.8. Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки. 

Направена е подробна характеристика в т. 6. от доклада. 

9.9. Наличие на алтернативни решения и свързаните с тях възможности за 

промени на ОУП. 

Направена е подробна характеристика в т. 7. от доклада. 

В обобщение на вида и степента на въздействие върху предмета и целите на трите 

защитени зони, в резултат на прилагането на ОУП Искър, могат да се направят следните 

изводи: 

 Няма да се засегнат екологичните ниши на типичните и постоянни за зоните видове; 

 Благоприятното природозащитно състояние на растителните и животински видове, 

които са от значение за Общността, няма да бъде изменено. Няма да се засегне пряко и да се 

въздейства върху включените в предмета на опазване в зоните видове и техните 

местообитания. Структурата, функциите и целите на зоните няма да бъдат нарушени, както 

и връзката по между им и с останалите зони от екологичната мрежа, като не се създават 

бариери, които да нарушат съществуващи биокоридори; 

 Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, 

няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им; 

 Реализацията на ОУПО Искър няма да предизвика такива сукцесионни процеси, 

водещи до мащабна промяна на видовия състав или в условията на средата – химически, 

хидроложки, геоложки, климатични или други промени; 
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Описанието и анализът на вероятността и степента на въздействие на ОУПО Искър 

върху предмета и целите на опазване на защитените зони са направени на база 

характеристиката на флората и фауната след извършени терени проучвания. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКИПА ИЗГОТВИЛ ДОСВ: 

Заключенията за степента на отрицателно въздействие върху защитените зони са 

съобразени с изискванията и критериите на чл. 22 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони. 

С изпълнението, прилагането и предвижданията на изменението на ОУПО Искър  

НЯМА ДА БЪДЕ ЗНАЧИТЕЛНО УВРЕДЕН ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ на 

защитена зона BG0000613 “Река Искър” за опазване на местообитанията и 

местообитанията на видовете.  

Няма да бъдат засегнати и увредени видове предмет на опазване в зоните. Няма да 

бъдат фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени и ендемични 

видове, няма да бъде влошена структурата и динамиката на техните популации. 

10.  НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 33 ОТ ЗБР И 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОНКРЕТНИ КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ ПО ЧЛ 34. ОТ ЗБР 

(КОГАТО ЗАКЛЮЧЕНИЕТО ПО Т. 9, Е ЧЕ ПРЕДМЕТЪТ НА ОПАЗВАНЕ НА 

СЪОТВЕТНИТЕ ЗЗ ЩЕ БЪДЕ ЗНАЧИТЕЛНО УВРЕДЕН ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА 

ПЛАНА, И ЧЕ НЕ Е НА ЛИЦЕ ДРУГО АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ). 

Предвид направеното заключение, не са налице обстоятелства за прилагане на чл. 33 от 

Закона за биологичното разнообразие. 

Не са необходими специални компенсиращи мерки. 

 

11. ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ, МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗА И 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ. 

При разработването на доклада са използвани литературни данни основно от 

последното картиране на защитените зони по Натура 2000 в България - специфична 

информация получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I"  

(http://natura2000.moew.government.bg/), друга използвана литература, посочена в т. 12, както 

и от собствени полеви наблюдения и проучвания. Не са срещнати трудности при набирането 

на необходимата информация. 

 

Камерална фаза 

Определянето на висшите растения (без мъховете) е по следва 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 разбооразие (2007). 

Изготвянето на настоящия доклад и обобщаването на теренните данни са крайния етап 

на тази фаза. 

http://natura2000.moew.government.bg/
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Теренни проучвания 

Теренните проучвания се проведоха през месеците май и юни, когато е оптимума на 

развитие на храстовите, тревните и горските съобщества в района на изследване. С помощта 

на изготвената карта на Общия устройствен план на Община Главиница, както и на GPS. 

Местата, в които се предвижда антропогенно въздействие са локализирани. След 

обхождане на засегната територия е направен кратък списък на разпространените висши 

растения, като основен акцент е отделен на консервационно значимите видове. В случаите 

когато се засяга природно местообитание от Директива 92/43 на EEC (1992) е направено и 

фитоценотично описание по метода на Браун-Бланке (Braun-Blanquet 1965, Westhoff & van 

der Maarel 1973). 

Пробните площадки са поставяни в хомогенни и представителни за растителните 

съобщества участъци. В европейската фитоценология липсва общоприето стандартизиране 

на размера на пробните площадки в зависимост от растителността, която се изследва 

(Dengler et al. 2009). Приема се, че размерът на пробната площадка, трябва да е 

“минималната територия за проявление на растителното съобщество” (minimal area), т.е. най-

малката територия, в която се срещат всички видове разпространени в него или поне 90 % от 

тях. 

Размерът на пробните площадки е стандартизиран според Chytrý & Otýpková (2003), 

като за тревните съобщества е 16 m2. 

В случаите когато има ясен доминиращ вид в съобществото той също е посочен. 

Специално внимание е отделено на оценката на антропогенното въздействие, което е 

оценявано в зависимост от навлизането на рудерални видове, замърсеността с битови 

отпадъци, отдалечеността от селища, сметища и др. 

Таксономията на висшите растения (без мъховете) следва Делипавлов & Чешмеджиев 

(2003), но също така отделни справки са правени по Кожухаров (ред.) (1992). 

Всяко описание съдържа идентификаторен номер, локалитет, GPS координати 

(WGS84), събрани с Garmin 62st. Също така е събрана информация и за стандартните 

екологични характеристики. 

11.2. По компонент фауна. 

За изготвяне на настоящия доклад са извършени основни едномесечни теренни 

наблюдения в периода 25.06.2015 г. – 30.12.2015 г., обхващащи района на Община 

Главиница, през светлата и тъмната част на денонощието. Използвани са някои утвърдени от 

Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие методики, публикувани 

на интернет-страницата на Изпълнителната агенция по околна среда: 

 

Безгръбначни 

Визуални методи за определяне на плътността при сухоземни епигеобионти. На 

площадки с определена площ се отчитат индивидите от съответния вид. Пригодни при 

монитиране на Arachnida (паяци, солифуги) (Попов, Делчев и Хубенов, 2000 – БШПОБР, 

МОСВ; Попов и др., 2000а). [Институт по зоология - БАН] 

2.Почвени капани тип BARBER за определяне на плътността на епигеобионти. В 

почвата се закопават пластмасови кофички до нивото на субстрата с размери d = 9 cm, h = 12 
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cm, пълни до половината с консервант (формалин 10-20 %). Разполагат се през 10-15 m в 

редици по 4 броя с цел да обхванат основните съобщества в районите на изследване (поляни, 

хвойна, окрайнина на гора). Съдържанието им се събира един път месечно. Предимство на 

земните капани (pitfall traps) е, че освен добрите резултати при събиране на фаунистичните 

материали, те са удобни за стационарни екологични изследвания. Всеки капан има постоянна 

пространствена локализация. Така той представлява дълговременна мониторингова станция, 

отчитаща особеностите на екологичните параметри на ниво микроместообитание. 

Постоянното положение на капаните дава възможност да се направи подробно описание на 

средата около тях, както и да се следят измененията във времето. Тази методика позволява 

постоянни наблюдения в течение на дълъг период от време. Обслужването на системата от 

ловилки е просто и не изисква специална подготовка. (Попов, 1999; Попов, Делчев и 

Хубенов, 2000 – БШПОБР, МОСВ) [Институт по зоология - БАН] 

3.Метод на предварително маркиране и повторно улавяне (Jolly, 1965; Mainly & Parr, 

1984). Използва се ентомологичен сак и се прилага при мониторинг на Odonata. За маркиране 

на индивидите се използват символи, които се нанасят върху крилата с лак.[Природозащитна 

школа “Ешна”, София, Милен Маринов].  

4.Методи за определяне на плътността на хербобионтни насекоми. Прилага се при 

събиране на видове, обитаващи открити тревни площи. Използва се стандартен сак с d = 30 

cm. Плътността на хербиколните форми се проследява по метода на откосите, приведени към 

m2. Мненията на авторите за необходимия брой на откосите, които отговарят на 1 m2, се 

колебаят от 3 до 5. Поради разнородния характер на тревната покривка, различните 

морфотипове растения, пресечеността на терена и дължината на откосите е желателно да се 

приеме съотношението 5 откоса = 1 m2. Материалът от всяка площадка -125 откоса = 25 m2 

се събира на 5 части от по 25 откоса (5 m2), разпределени равномерно по територията на 

площадката. След отчитането на 25 откоса следващите откоси се правят на около 100 m от 

мястото на първите откоси. Схемата на взимане на пробите представлява кръст с рамене от 

по 100 m. При подобен начин на отчитане на по 25 откоса е по-малка вероятността за грешки 

при изброяването на уловените екземпляри и изследваната площ се обхваща по-пълно. 

(Попов, Делчев и Хубенов, 2000 – БШПОБР, МОСВ) [Институт по зоология - БАН] 

5.Метод за отчитане на плътността при насекоми посредством ръчен сбор. Събиране за 

единица време по почвената повърхност, под камъни, паднали дървета, дюнна растителност 

и др. (Попов, Делчев и Хубенов, 2000 – БШПОБР, МОСВ) [Институт по зоология - БАН] 

6.Метод за отчитане на плътността при членестоноги посредством стръскване на клони 

на дървета и храсти за единица време. Използват се специални сакове или “чадъри”. (Попов, 

Делчев и Хубенов, 2000 – БШПОБР, МОСВ) [Институт по зоология - БАН] 

7.Метод за отчитане на плътността при членестоноги чрез пресяване на почвена 

настилка, детрит и сухи листа. Използва се система от сита с определени размери на очите. 

(Попов, Делчев и Хубенов, 2000 – БШПОБР, МОСВ) [Институт по зоология - БАН] 

8.Метод за отчитане на плътността при стиго- и кренобионтните мекотели чрез 

изброяване на черупките им върху определена площ. [Институт по зоология - БАН] 

9.Метод за отчитане на плътността на сухоземни черупчести мекотели. Използва се 

система от повърхностни квадратни проби с размери 25/25 (Oekland, 1929, 1930). За почвени 

форми се използва метелна рамка с размери 25/25/10 и система от сита с различен размер на 
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очите (1-5 мм). За количествено представяне се използва принципната схема на Ant (1969) 

(Ириков, 2002-2004) [ЦЛОЕ - БАН; ПУ “П. Хилендарски” - Катедра Екология] 

10.Малезови ловилки. Широко се използват в чужбина за събиране на летящи 

насекоми. Експонацията им може да обхване продължителен период (от дни до месеци) от 

време. Тези ловилки дават представителна информация за летящите насекоми, независимо 

дали имат дневна или нощна активност. Постоянното положение на ловилките позволява да 

се направи описание на средата около тях и да се следят измененията във времето. Удобни са 

за екологични, фаунистични и мониторингови изследвания. Експлоатацията им е проста и се 

свежда до замяна на банката с консервираща течност и охрана на ловилката. [Институт по 

зоология - БАН]. 

Безопашати земноводни 

- Отчитане броя на индивидите. Претърсва се целия обект. Отчитат се всички адултни, 

субадултни и ювенилните екземпляри; 

- Отчитане на броя на клумпени, шнурове и единично снесени яйца; 

- В определените места, съобразно с конкретните особености на хабитати се определят 

трансекти, или набелязват работни площадки, в които се извършва търсенето и отчитането 

на животните. 

Опашати земноводни 

- Претърсване на целия обект. Организират се нощни наблюдения, тъй като тогава 

активността на животните е по-голяма. Отчитат се само възрастни и субадултни индивиди, 

като регистрираните и преброени ларви могат да се водят в отделен отчет; 

- Отчитане на броя на намерените яйца, както и броя на местата, в които са открити 

яйца. 

Влечуги (костенурки) 

- Трансектен метод. 

Регистрират се всички открити индивиди: възрастни, субадулти и ювенилни. 

- Площадков метод. 

В конкретния случай се работи с определена работна площадка, в която се извършва 

търсенето на животните. 

Прилепи 

Теренни обходи на скални ниши, цепнатини, изоставени сгради. 

Използване са Детектори за прилепи – Transect Tranquuility и NE612-receiver, Преносим 

компютър (записващо устройство), GPS MIO A701, DELL X51,  Термо-хигрометър 

Записите за настоящото изследване са направени с Детектор за ултразвук NE612-

receiver - тип heterodyne and Transect Tranquuility time expansion detector, а обработката на 

данните е извършена с програмен продукт „BatSound”. 

Записите с Детектора се правят във времеви период 1 час след залеза на слънцето за 

интервала от 20:00 до 02:30 в тъмната част на денонощието, когато прилепите са активни, 

като се приложи както точков, така и трансектен метод.. 

Записите са извършвани точково, на три работни честоти и в диапазона 17-120 Hz: 

За идентифициране на географското местоположение на точките, в които се извършва 

замерване, са използвани GPS-устройства, комбинирани с преносими компютри. 



 

 

 

 

 

174 

Картата на района се набавя посредством интернет връзка с Google Earth, който 

предоставя достъп в реално време до триизмерен модел на Земята с детайлни сателитни 

снимки на всяка точка от земната повърхност. 

Benda et al. (2003) обобщават наличната информация за прилепите в района. 

Проучването се извърши по трансектен и точков метод за многовидово проучване “от 

точка и в движение” (“walk and spot counts”). 

Бозайници без прилепи 

Трансектен метод с визуални наблюдения през светлата част на денонощието, както 

изследване на следи и екскременти. Трансектен метод за хишници, съгласно НСМБР. 

При оценка на въздействието върху природните местообитания, местообитанията на 

видовете и техните находища беше извършено компютърно моделиране на наличната 

информация за защитените зони, предвижданията на ОУП и събраните теренни данни. 

Използвана е GIS платформа, като основен слой (подложка) са използвани сателитни снимки 

(GoogleEarth) и ортофото снимки изтеглени от сайта на МРРБ: http://212.122.182.101/MRRB/. 

Използвана е съществуващата актуална научна информация и основните нормативни 

документи свързани с природозащитното законодателство, направен преглед на 

съществуващите източници на информация (научни публикации, провеждани експертизи, 

снимки, карти, национални и международни нормативни документи и други информационни 

източници свързани с рационалното ползване и опазване на растителните ресурси и 

биологичното разнообразие). Идентифицирането на местообитанията е според 

Ръководството за определяне на местообитания от европейска значимост в България 

(Кавръкова, Димова, Димитров, Цонев & Белев, 2005). Таксономичната принадлежност и 

географското разпространение на растенията се определя по Флора на България (т. І-Х, 1962 

– 1995), Определител на висшите растения в България (Кожухаров Ст. и др. 1992). При 

теренните проучвания на растителността се прилага еколого-фитоценотичен метод на 

изследване в ключови (характерни) участъци, за верифициране на флористичния състав на 

растителните съобщества отговарящ на съответното природно местообиание. 

При теренни проучвания се отчитат установените особености на местообитанията и се 

отчете степента на антропогенното натоварване към момента и потенциалното – при 

прилагане на устройствените решения, предвидени в ОУПО, предварителен проект. Прилага 

се екосистемен метод за установяване на степента на стабилност и устойчивост на 

екосестемите в рамките на природните местообитания. При оценка състоянието на 

екосистемите се ползват Закона за биологичното разнообразие (2002), Национален план за 

опазване на биологичното разнообразие (2000, ЗБР-посл. изм. ДВ, бр.33, 26.04.2011г.), 

Наръчник за Натура 2000 в България (2002), Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 

21.05.1992 за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и други 

международни и национални документи. 
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