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1. Анотация на ОУП на територията на община Летница 

1.1 . Основание за изготвяне на оценката за съвместимост 

 Настоящата оценка се извършва на основание чл. 6 (3) и 6 (4) на Директива 92/43/ЕИО, 
чл. 31-34 на Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.  
Оценката за съвместимост на ОУПO за територията на община Летница е изготвена на 

основание писмо, с изх. № 4808/19.09.2014 г. на РИОСВ – Плевен и в съответствие с 
изискванията на: Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91/2002г., посл. изм. 
ДВ. бр. 98 от 28.11.2014 г.), Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77/2002 г., 
посл. изм. ДВ бр. 66/26.07.2013 Г.), изискванията на Директиви 79/409/ЕИО и 92/43/ЕИО и 
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, приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 2012 г. 
Използвана е най-добрата налична информация за провеждане на оценката. Отчетена е 
връзката между чл. 6 (3) на Директива 92/43/ЕИО, изискващ оценка на последствията за 
целостта и целите на всяка една зона и мрежата като цяло от една страна, и чл. 2 (2) на 
Директивата посочващ, че мерките предприети по тази директива следва да водят до 
опазване или възстановяване на благоприятния природозащитен статус на видовете и 
местообитанията от друга страна.  

 В съответствие с целостта и целите на защитените зони, от значение за общността са 
тълкувани в светлината на подробните параметри за благоприятен природозащитен статус 
(БПС) на природните местообитания и видовете, разработени в съответствие с 
определенията на чл. 1 на Директивата в рамките на Българо-холандския проект по 
програмата МАТРА BBI. В тази част особено важни са параметрите за БПС популация в 
зоната (само за видове), площ на местообитания в зоната (за природни местообитания и 
видове), структура и функции на местообитанията.  

 Освен общите параметри за благоприятен статус на всеки вид и местообитание, са 
оценени и въздействията на структури, функции и роля важни за съответните видове и 
местообитания.  

 При оценка на въздействията, по отношение на количествените параметри - площ на 
местообитания (природни местообитания или местообитания на видове) и популация на 
видове за референтни стойности са взети стойностите при научно описание на зоната, но не 
и преди ратифициране на договора за присъединяване към ЕС (април 2005). При оценката 
на възможностите за възстановяване се оценява реалистичността на това изискване. Това 
означава, че където в миналото е имало трайно унищожаване на площи на местообитания, 
дори съгласно параметрите за благоприятен статус да се изисква възстановяване, такива 
трайно увредени площи без реални възможности за възстановяване не се включват в 
референтните стойности за площ и популация. Такива случаи са например вече изградените 
инфраструктури и други застроени територии. 

 По отношение на параметрите за качество и състояние на местообитанията (параметри 
в рамките на критериите „структура и функции”), референтните стойности на параметрите 
се прилагат и спрямо вече съществуващи съоръжения. Така например, въздействията от 
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фрагментацията и унищожение на местообитанието в миналото от съществуващата 
инфраструктура се отчитат при оценката на кумулативните ефекти.  
Предмет на оценка в настоящият доклад е Общ устройствен план на община Летница. 

Общият устройствен план на община Летница се изработва въз основа на Планово задание 
и опорен план в съответствие с чл.125 от ЗУТ. Общият устройствен план се изработва за 
територията на община Летница, с обхват на всички землища от общината (землищата на 
селата Крушуна, Кърпачево и Горско Сливово и на град Летница). 
      В съответствие с разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Наредба № 8/2001 на МРРБ за обема и 
съдържанието на устройствените планове (по-нататък – Наредба № 8/2001 на МРРБ), 
прогнозният период на действие на плана е до 2035 г.  

1.2 . Информация за Възложителя 

Име - Община Летница;  
Д-р Красимир Веселинов Джонев, Кмет на Община Летница;  
  
Пълен пощенски адрес  
гр. Летница п.к. 5570, ул.“България“ 19    
 
Тел., факс.,  e-mail  
тел./факс (06941) 2256; 
e-mail: letnitsa@mail.bg  
 

1.3 . Местоположение на обекта и данни за района 

 Община Летница се намира най-североизточната и най-равнинната част на Ловешка 
област в Централна Северна България, на границата между Дунавската равнина и 
Предбалкана. Приблизително половината от територията на общината е разположена на 
Деветашкото плато, което до голяма степен обуславя богатото разнообразие на природни 
ресурси. 
       Територията на община Летница, предмет на планиране, притежава следните основни 
характеристики: 

• местоположение – централна част на Дунавската равнина, североизточна част на 
област Ловеч,  

• гранични общини – от югозапад – община Ловеч, от северозапад – община 
Пордим, от североизток – община Левски, от изток – община Сухиндол, от юг – община 
Севлиево;  

• релеф – разнообразен – равнинно-долинен и хълмисто- планински, най-висока кота 
– 472.8 м н.в, най-ниска – 68 м.н.в; 

• площ – 117.719 кв. км.; общината принадлежи към категорията „малки общини“ 

• население – общо 5389д /декември 2012г./, в т.ч. население на гр.Летница- 4322д; 
през 2014 г. броят на населението на община Летница възлиза на 3567 д.;  

• селищна мрежа – представена е 4 населени места – 1 град и 3 села;                                    
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• климат –  умерено-континентален, мека и снежна зима, дълго и топло лято, често с 
периоди на засушаване, чести температурни инверсии, висок дял на тихо време;     

• повърхностни води – сравнително бедна на повърхностно течащи води;  
хидрографската мрежа е представена от р. Осъм с притоци; 

• язовири – общо 5 броя микроязовири, от които 3 са собственост на община 
Летница, останалите  - на „Напоителни системи“;  

• минерални води – ценна лечебна вода е открита в с.Крушуна, сондаж №Р-1, водата 
е хипертермална, минерализирана, с високо съдържание на йодид и бромид; 

• почви – подчертано разнообразни, обусловено от морфографските, климатични и 
други почвообразуващи условия, характерни за общината; преобладаващи са сивите горски 
почви със сравнително добро почвено плодородие; черноземите с богато съдържание на 
хумус и алувиално-ливадни по поречията на реките; няма активни свлачища; 

• полезни изкопаеми – глини, мергели, варовици и доломити; 
• растителност, фауна – богато разнообразие на растителни видове, предимно 

широколистни (дъб, габър, дива ябълка, клен, върба) и разнообразни тревни видове, 
множество видове лечебни растения; богата орнитофауна;  

• селищна мрежа – общинския център е от групата на много малките градове; с.с. 
Горно Сливово и Крушуна – от групата на малките села, с. Кърпачево – към много малките 
села; населените места на общината са предимно компактни, със свободно застрояване;  

• зелена система – не съществува планово проведена зелена система; 

• поливни площи – сравнително съхранени по поречието на р. Осъм; напояването е 
представено от яз.„Горна Дъбрава“ и яз.„Пустията“ и изкуствени напоителни канали; 

• горско стопанство – с ограничено стопанско значение;   

• лов и риболов – добри условия за развитие; разнообразие на видове, обект на лов 
(зайци, лисици, диви свине, фазан, яребица, пъдпъдъци) и риболов (шаран, толстолоб, бял 
амур); 

• икономически профил – промишлено-аграрен; структуроопределящ отрасъл е 
селското стопанство, в частност земеделието; много добре развито зърно-производство; 
слабо развито животновъдство, в гр.Летница се намират единствените в страната фирми за 
производство на катерачни стени и на хватки;  

• отдих и туризъм – значителен потенциал; оскъдна туристическа инфраструктура;  
• транспортно-комуникационна мрежа – добре развита; с местно значение,  в 

сравнително добро техническо състояние като цяло; представена е от 3 участъка от 
републиканската пътна мрежа, 2 общински пътя и една ж.п. линия - Свищов-Троян; 

• акустична и радиационна обстановка – в нормите; 
• водоснабдяване – във всички населени места водоснабдителната мрежа е  

изградена; в по-голямата си част е в незадоволително състояние; питейната вода е с  
незадоволително качество; 

•  канализация – няма изградена с изключение на гр.Летница; отпадните води се 
заустват в септични ями; няма изградени ПСОВ; 

• газоснабдяване – в начална реализация; изграден  първи етап от газификацията на 
гр.Летница;  през територията на общината преминават проектните трасета на газопровода 
„Южен поток“ и „Набуко“; 
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• защитени зони – на територията на общината попадат 2 защитени зони (ЗЗ) - 
BG0000615 „Деветашко плато” за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна и BG0002102 „Деветашко плато” за опазване на дивите птици; 

• защитени територии – защитена местност (ЗМ) „Люляка“ за опазване на 
характерни ландшафти; ЗМ „Шумата“ – за опазване на характерни ландшафти и ПЗ 
„Маарата“ – за опазване на уникални обекти от неживата природа;  

• пещери – на територията на общината има общо 13 пещери, основно в землището 
на с. Крушуна, както и в землищата на селата Горско Сливово и Кърпачево; 

• риск от природни бедствия и аварии – слаби и ограничени; 
• нарушени територии за възстановяване – няма.   

1.4  Характеристика на Проекта за ОУПО  

1.4.1 Цел на ОУПО  

 Основната цел на ОУПО на община Летница е да предложи условия и решения за 
създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане 
и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на 
урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и 
специфични социално-икономически условия за устойчиво възпроизводство на обществото 
и за предлагане на възможности за пространственото "вписване" на общината в групата от 
съседни общини в границите на област Ловеч. 

Реализацията на основната цел се свързва с предлаганите от ОУПО  устройствени 
решения в три направления: 

• развитие и трансформация на съществуващи и поява на нови функции на общината; 

• развитие, преустройство и адаптиране на макропространствената структура на 
общината от гладна точка на поставянето й в съответствие с трансформираните и нови 
функции; 

• осигуряване на подходяща за реализацията на функциите на населените места 
жизнена среда.  

 

1.4.2  Задачи на ОУП   

Основните задачи, които си е поставил ОУПО са три групи: 
Задачи с концептуален характер: 

• установяване състоянието на ресурсите и потенциалите, с които разполага 
общината и възможностите за използването им с оглед постигане на основната е 
специфичните цели;и  

• определяне насоките за пространствено развитие на общината за периода на дейст-
вие на ОУПО, както и на основните параметри на демографското й развитие;  

• създаване на условия за добра адаптивност на общината, а като цяло и на отделните 
населени места към динамично променящите се условия и фактори, имащи отношение към 
отраслово-секторното и комплексното устройствено развитие на селищните и извън-
селищните територии;  
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• осигуряване устройствени условия и благоприятни устройствени предпоставки за 
по-нататъшно капитализиране на общинската територия при спазване на изискването за 
устойчивост при развитието; 

• разкриване наличието или отсъствието на териториалните дисбаланси в развитието 
и осигуреността на населението с техническа и социалната инфраструктура, на зелените 
площи, в жилищния фонд и другите функционални и структуриращи системи; 

 
Задачи с функционална насоченост, изискващи определянето на: 

• организацията, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи 
на обслужващата сфера; 

• йерархията на структурата, трасетата на елементите на главната комуникационна 
мрежа и тесните места в действието й; 

• възможностите за развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженер-
ните мрежи; 

• изискванията за организиране, диференциране и оразмеряване на елементите на зе-
лената система; 

• условията за поддържане на екологичното равновесие и опазване на природната 
среда от неблагоприятни антропогенни въздействия при отчитане фактът, че града има 
епизодични проблеми в екологично отношение;  

• необходимостта от разработване на програма от мероприятия и система за управле-
ние реализацията на ОУПО. 

 
Задачи, свързани със собствеността:  

• осигуряване на възможно най-добър баланс между частните и обществените инте-
реси, като ОУПО ще защитава и гарантира частната собственост, но в същото време следва 
да дава възможност за реализация на доказани обществени интереси; 

• отчитане равнопоставеността на различните видове собственост, при определяне на 
функционалните зони и предвижданията за функционално използване на терените; 

• предлагането на точно определяне на режимите на отделните видове територии при 
съобразяване с плана за земеразделяне. 

    

1.4.3 Проектни предвиждания на ОУП  

    Промените, които в резултат от предвижданията на плана настъпват в структурата на 
територията на общината са следните: 
• Урбанизираните територии увеличават площта си със 176.00 ха, като относителният 

им дял от общинската територия е 5.31 %. Нарастването не засяга жилищните територии. 
То е основно за осигуряване на територии за стопански и обслужващи дейности, свързани с 
планираното социално-икономическо развитие на общината (смесени многофункционални 
устройствени зони) и за развитие на различни форми на туризъм в устройствени зони за 
рекреация, курорт, спорт и атракции; Предвижданията на ОУПО са насочени към 
стабилизиране на селищната мрежа на общината като се поддържат местата, които заемат 
във функционално-йерархичната й система отделните населени места. За целта се 
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подкрепят както традиционните функции на всяко едно от тях, така и се създават условия за 
обогатяване на функционалното им съдържание.   

• Град Летница запазва ролята си на административен и обслужващ център от най-
високо (за общината) ниво. Икономическите му функции се стимулират и се обогатяват с 
нови съвременни стопански дейности. 

• Село Горско Сливово, освен традиционните си функции в областта на 
животновъдството и растениевъдството, се обогатява с туристически функции. 
• Село Крушуна получава допълнителни стимули за развитие на традиционните си 

туристически функции и за обогатяването и разнообразяването им. 
• Село Кърпачево, макар и с по-малък демографски потенциал, също развива 

традиционните си  функции в областта на животновъдството и растениевъдството, а 
едновременно с това реализира и туристическия си потенциал. 
• Земеделските територии намаляват със 125.00 ха, като претърпяват съществени 

вътрешно структурни промени, т.к. значителна част от тях – 1030 ха, се трансформират в 
територии за алтернативно земеделие (биоземеделие - предвижда се отглеждане на зеленчу-
ци, лозарство, овощарство, друго плодопроизводство (ягоди, малини), цветопроизводство и 
др.подобни. В тези територии се забранява промяната на предназначението на земите.); 
• Горските територии запазват площта си от 2 878.00 ха; ОУПО въвежда повсеместна 

забрана за промяна на предназначението на горските територии, извън обхвата на 
устройствените зони за рекреация, спорт и атракции, определени с него. 

• Териториите, заети от водни площи и течения, както и тези за транспорт и тех-
ническа инфраструктура не претърпяват никаква промяна; ОУПО въвежда забрана за 
промяна на предназначението на териториите, заети от водни площи и регистрирани като 
такива в кадастралната карта.    

 

                
 
Сн.1. Крушунски водопади, Източник: Интернет 
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• С ОУПО е въведен режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал.3 от 
ЗУТ за следните територии: 

−−−− районите със значителен потенциален риск от наводнения, определени от 
Басейнова дирекция за управление на водите на Дунавския район и 
Областната служба „Пожарна безопасност и защита на населението”; 

−−−− зоните с повишена ландшафтна и екологическа стойност, установени от 
проучванията към ОУПО. 

• Нарушените територии намаляват с 50 ха, т.к. планът предвижда рекултивационни 
мерки; ОУПО предвижда техническа и биологическа рекултивация на следните видове 
терени: 

−−−− закритите депа за твърди битови отпадъци и нерегламентирани сметища;  

−−−− изоставени бивши кариери и открити рудници, както и площите на всички 
кариери след приключване на експлоатацията им. 

• Рекреационна устройствена зона за курортни дейности в природна среда с огра-
ничителни параметри включва палатков лагер, спортен риболов, обслужващи и спортни 
обекти, както и курортни обекти. Такива зони се устройват върху територията на бившия 
ученически лагер, северно от пътя Кърпачево – Горско Сливово и югозападно от с. 
Крушуна. Общата им площ е 16.5 ха, от които 12.15 ха попадат на територията на ЗЗ 
„Деветашко плато”; 

• Устройствена зона за озеленяване, спорт, атракции и допълващи ги обслужващи 
дейности. Параметрите й са идентични с тези на същата зона в гр. Летница. Устройва се 
южно от пътя Кърпачево-Горско Сливово около пещерата „Гарваница”; 
• Устройствена зона за животновъдни  комплекси - предназначена е за развитие на 

пасищното животновъдство около съществуващи животновъдни комплекси и ферми, така и 
на свободни места в местностите: „Лъговете”, „Търня”, „Курудере”, Стани устой” и др. 
Общата им площ е 23.0 ха.   
• Режими на опазване на недвижимите културни ценности (НКЦ) – на основание 

чл. 10, ал. 2 от ЗУТ за тези територии е въведен режим на особена териториално-
устройствена защита. За тях предстои изработване и утвърждаване на планове за опазване  
и управление (ПОУ). До влизането в сила на ПОУ, устройството на териториите и терените 
с НКЦ е предвидено да се извършва съгласно диференцирани по видове територии и терени 
специфични устройствени плавила,               
• Видовете туризъм, за които ОУПО е преценил, че има възможности за развитието им 

на територията на общината и за които предлага устройствени условия са: селски туризъм, 
културен туризъм, тематичен туризъм, пешеходен, вело- и мото- туризъм, конен, конгресен, 
музеен и изложбен туризъм, балнеологичен, СПА и уелнес туризъм, спортен, вкл. голф, 
риболовен, наблюдение на флора и фауна, атракционен, археологически, хоби туризъм и 
фото-туризъм. 
• Комуникации и транспорт – ОУПО не предвижда развитие на пътната железопътна 

инфраструктура на територията на общината, освен текущата й рехабилитация. 
Единственият нов елемент в системата е ориентировъчното трасе за преминаване на 
автомагистрала „Хемус”. Връзката на локалната пътна мрежа с автомагистралата не се 
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осъществява на общинската територията, а в  съседната община Ловеч, чрез пътен възел 
„Александрово” и преминаващия през Летница път ІІІ-301.   

• Развитие и доизграждане на водоснабдителната система – предвижда се  
реконструкция на следните външни водопроводи: 

−−−− Тласкател от ПС „Александрово” до ПС „Деветаки” (3509 м); 

−−−− Тласкател от ПС „Деветаки” до напорен водоем „Кърпачево” (7531 м); 
−−−− Външен водопровод от напорен водоем „Кърпачево” до ПС „Калвинец”, с. 

Горско Сливово(4620 м); 
−−−− Главен водопровод от ПС „Червен бряг” до кула водоеми гр. Летница.  

Предвижда се също така реконструкция на вътрешния водопровод на гр. Летница, както 
и разширяване на мрежата за захранване на ново предвидените смесени 
многофункционални  и други устройствени зони. 
Планирана е и реконструкция на ПС „Червен бряг”, гр. Летница. 
Предвижданията на ОУПО включват също актуализация, респ. учредяване на нови сани-

тарно-охранителни зони около водоизточниците за питейна вода. 

• Развитието и доизграждането на селищните канализационни системи и 
пречистване на отпадъчните води включва: 

−−−− доизграждане на канализационната мрежа на гр. Летница; 

−−−− изграждане на градска ПСОВ на гр. Летница; 
−−−− изграждане на довеждащ колектор до ГПСОВ. 

      В по-далечна перспектива се предвижда изграждане на разделни канализации на селата 
и на локални ПСОВ. 
• Развитие и доизграждане на електроенергийната система – в проектната 

документация е отбелязано само, че „изградените мрежи могат да поемат допълнителни 
товари и няма нужда от изграждане на нови мрежи.” 
• Развитие на газоснабдяването на общината – в проектната документация е 

отбелязано, че газоразпределителната мрежа на гр. Летница може да бъде доразвита и да 
бъдат присъединени нови консуматори. Счита се също за възможно газоснабдяване и на 
трите села. 

 

1.5  Проектни решения в ОУПО 

Общият устройствен план на община Летница предлага следните конкретни проектни 
решения:  

1.5.1 Функционално предназначение и устройство на извънселищните територии  

1.5.1.1. Земеползване и устройство на териториите със земеделски земи 

ОУПО предвижда три вида режими за земеделските територии: 
- Земеделски устройствени зони за алтернативно земеделие(За). Това са територи-
ите, предназначени за биоземеделие с прилагане на екологични и съвременни 
високотехнологични методи на земеделско производство. Предвижда се отглеждане 
на зеленчуци, лозарство, овощарство, друго плодопроизводство (ягоди, малини), 
цветопроизводство и др.подобни. В тези територии се забранява промяната на 
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предназначението на земите. Промяна е допустима само за дейности, свързани с 
основното предназначение на територията, напр. за съхранение или преработка на 
селскостопанска продукция. В тези случаи устройването на поземлените  имоти се 
съобразява със следните пределни нормативи:  
 

Наименование на зоната Код П застр 
(%) 

Кинт П озел. 

(%) 

Н мах. 

(етажи) 

Зона за алтернативно земеделие За 20 0.4 55 7 (2) 

 

- Земеделски територии с допустима промяна на предназначението на земите. 
Това са територии с обща площ от 99 ха, прилежащи на входно-изходните артерии 
на гр. Летница към Ловеч и София. Промяната се допуска с изрично решение на 
Общинския съвет въз основа на подробен устройствен план;  

- Земеделски територии със забрана промяната на предназначението на земите. 
Това за всички останали земеделски земи – обработваеми и необработваеми, извън 
обхвата на горните два вида. 

1.5.1.2. Земеползване и устройство на горските територии 

ОУПО въвежда повсеместна забрана за промяна на предназначението на горските 
територии, извън обхвата на устройствените зони за рекреация, спорт и атракции, 
определени с него. 

1.5.1.3. Водни площи и течения 

ОУПО въвежда забрана за промяна на предназначението на териториите, заети от водни 
площи и регистрирани като такива в кадастралната карта. 

1.5.1.4. Земеползване и устройство на нарушените територии 

ОУПО предвижда по принцип техническа и биологическа рекултивация на следните видове 
терени: 

o закритите депа за твърди битови отпадъци и нерегламентирани сметища;  
o изоставени бивши кариери и открити рудници, както и площите на всички кариери 

след приключване на експлоатацията им. 

1.5.1.5. Устройствен режим на териториите (и обектите), защитени по специални 
закони 

1.5.1.5.1. Със своите устройствени решения ОУПО респектира границите на всички тери-
тории, защитени по специални закони съгласно чл. 10, ал.2 от ЗУТ. Това се отнася за сани-
тарно-охранителните зони около водоизточниците за питейна вода и минералните извори, 
защитените местности и природните забележителности по Закона за защитените територии 
и защитените зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000 по Закона за 
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биологичното разнообразие. Навлизане в границите на ЗЗ „Деветашко плато” е налице само 
в с рекреационна зона 1Ок2 югозападно от с. Крушуна. Респектирани са и терените с 
недвижими културни ценности и са формирани зони за археологическо наблюдение и 
охранителни зони на обекти НКЦ.  

1.5.1.5.2. С ОУПО е въведен режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал.3 от 
ЗУТ за следните територии: 

o Районите със значителен потенциален риск от наводнения, определени от Басейнова 
дирекция за управление на водите на Дунавския район и Областната служба 
„Пожарна безопасност и защита на населението”; 

o Зоните с повишена ландшафтна и екологическа стойност, установени от 
проучванията към ОУПО. 
 

1.5.2. Селищно развитие 

1.5.2.1 Развитие на селищната мрежа 

Предвижданията на ОУПО са насочени към стабилизиране на селищната мрежа на община-
та като се поддържат местата, които заемат във функционално-йерархичната й система 
отделните населени места. За целта се подкрепят както традиционните функции на всяко 
едно от  тях, така и се създават условия за обогатяване на функционалното им съдържание.   

Град Летница запазва ролята си на административен и обслужващ център от най-високо (за 
общината) ниво. Икономическите му функции се стимулират и се обогатяват с нови 
съвременни стопански дейности. 

Село Горско Сливово, освен традиционните си функции в областта на животновъдството и 
растениевъдството, се обогатява с туристически функции. 

Село Крушуна получава допълнителни стимули за развитие на традиционните си туристи-
чески функции и за обогатяването и разнообразяването им. 

Села Кърпачево, макар и с по-малък демографски потенциал, също развива традиционните 
си  функции в областта на животновъдството и растениевъдството, а едновременно с това 
реализира и туристическия си потенциал. 

1.5.2.2. Развитие и устройство на населените места 

1.5.2.2.1. Териториално развитие и жилищно изграждане 

ОУПО предвижда разширение на селищната територия на всички населени места в 
различна степен. Разширенията никъде не са предназначени за жилищни нужди, защото 
жилищните зони на всички селища имат теренни резерви. Предвидените за изграждане през 
перспективния период 130-150 жилища ще се реализират чрез снос на съществуващи 
сгради в съществуващи имоти. Конкретните предвиждани за разширение на селищните 
територии са следните: 
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- гр. Летница: територията на града нараства с 117.27 ха, като от 426.13 ха става 
543.4 ха. Новоусвояваните територии са предназначени за смесено 
многофункционално ползване и за предимно производствени дейности, а също и за 
рекреация и атракции; 

- с. Горско Сливово: територията на селото нараства с  9.24 ха, като от 201.83 ха 
става 211.07 ха. Новоусвояваните територии са предназначени за смесено 
многофункционално ползване; 

- с. Кърпачево: територията на селото нараства с 9.07 ха, като от 105.11 ха става 
114.18 ха. Новоусвояваните територии са предназначени за смесено 
многофункционално ползване; 

- с. Крушуна: територията на селото нараства с 22.53 ха, като от 98.33 ха става 120.86 
ха. Новоусвояваните територии са предназначени за смесено многофункционално 
ползване и за рекреационни дейности. 

1.5.2.2.2. Устройствено зониране  

Селищните територии е предвидено да се устройват съгласно набор от устройствени зони 
със съответно функционално съдържание и правила и нормативи за устройство и 
застрояване. Предвидени са следните устройствени зони: 

- Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина 
(Жм). Съдържанието й е определено в Наредба № 7 на МРРБ за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони 
(Наредба № 7) и се устройва и застроява съгласно следните нормативи: 

 

Наименование на зоната Код Пзастр (%) Кинт Позел. 

(%) 

Н мах. 

(етажи) 

Жилищна УЗ с малка височина 
Жм 60 1.2 40 10 (3) 

 

- Устройствена зона за обществено обслужване (Оо). Съдържанието й включва 
обществените сгради, осигуряващи обслужването на ниво община. Устройва се и се 
застроява съгласно следните нормативи: 

Наименование на зоната Код П застр.  

(%) 

Кинт П озел. 

(%) 

Н мах. 

(етажи) 

УЗ за обществено обслужване 
Оо 70 2.0 20 10 (3) 
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- Смесена многофункционална устройствена зона (Смф). Съдържанието й включва 
безвредни производствени дейности, основно свързани с преработка на селскосто-
панска продукция, логистични дейности, обществено обслужване, вкл. спорт и 
атракции. Устройва се и се застроява съгласно следните нормативи: 

Наименование на зоната Код П застр 

 (%) 

Кинт П озел. 

(%) 

Н мах. 

(етажи) 

Смесена многофункционална УЗ  
Смф 70 2.2 15 15 (5) 

 

- Предимно производствена устройствена зона (Пп). Съдържанието й е определено 
в Наредба № 7 и се устройва и застроява съгласно следните нормативи: 

Наименование на зоната Код П застр 
(%) 

Кинт П озел. 

(%) 

Н мах. 

(етажи) 

Предимно производствена  УЗ 
Пп 80 2.5 20 15 (5) 

 

- Устройствена зона за озеленяване (Оз). Съдържанието й и правилата и нормите за 
устройството й са определени в Наредба № 7; 

- Устройствена зона за озеленяване - лесопарк (Оз1). Предназначена е за 
устройството на териториите около ПЗ „Маарата” и Крушунските водопади. 
Съдържанието й, както и правилата и нормите за устройството й, са определени в чл. 
32 на Наредба № 7; 

- Рекреационна устройствена зона за курортни дейности в природна среда (Ок1). 
Съдържанието й включва курортни обекти за настаняване и подслон, спортни и 
рекреационни обекти, палаткови лагер, спортен риболов, обслужващи обекти. Ус-
тройва се и се и застроява съгласно следните нормативи: 

Наименование на зоната Код П застр 
(%) 

Кинт П озел. 

(%) 

Н мах. 

(етажи) 

УЗ за курортни дейности в природна среда 
Ок1 30 0.7 50 7 (2) 

 

- Рекреационна устройствена зона за курортни дейности в природна среда с 
ограничителни параметри на застрояване (Ок2). Съдържанието й включва палатков 
лагер, спортен риболов, обслужващи и спортни обекти. Устройва се и се и застроява 
съгласно следните нормативи: 
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Наименование на зоната Код П застр 
(%) 

Кинт П озел. 

(%) 

Н мах. 

 

УЗ за курортни дейности в природна среда 
Ок2 20 0.5 60 5 

 

- Устройствена зона за озеленяване, спорт, атракции и допълващи ги обслужващи 
дейности (Атр). В зоната се допуска застрояване само за спорт и атракции и 
допълващото ги обслужване. Устройва се и се и застроява съгласно следните 
нормативи: 

Наименование на зоната Код П застр 
(%) 

Кинт П озел. 

(%) 

Н мах. 

(етажи) 

УЗ за спорт и тракции Атр 20 0.4 50 7 (2) 

 

Освен устройствените зони ОУПО регулира устройството на селищните територии и с по-
мощта на обособени терени с устройствен режим. Такива терени са предназначени за гро-
бищни паркове, инженерно-техническа инфраструктура, транспортна инфраструктура, 
спорт, специални терени.  

1.5.2.2.3. Доразвитие на социалната инфраструктура 

Като цяло номенклатурата на наличната социална инфраструктура в населените места и 
капацитетите й задоволяват, както настоящите така и бъдещите нужди на населението и за 
това се предвижда само реновирането й. Необходимото й доразвитие включва само 
изграждането на две спортни площадки в гр. Летница, както и на следните обекти за 
социални услуги.: 

o Дневен център за възрастни хора с 15 места; 
o Дневен център за социална интеграция и рехабилитация с 10 места; 
o Клубове на пенсионера и инвалида в четирите населени места; 
o Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост с 8 места. 

 
1.5.2.2.4. Благоустрояване и озеленяване 

Предвижданията на ОУПО включват рехабилитация на съществуващо благоустрояване на 
публичните пространства – улици, площади, както и изграждане на трайни настилки на об-
служващата улична мрежа във всички села. От последващите подробни устройствени пла-
нове се изисква да осигуряват достъпност на публичната среда. Предвидено е и реновиране, 
респ. изграждане и благоустрояване на автобусните спирки. 

1.5.2.3. Развитие и устройство на селищните образувания 

ОУПО предвижда формиране на селищни образувания, в повечето случаи върху вече 
усвоени територии: 
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- Рекреационна устройствена зона за вилен отдих (Ов). Съдържанието й е определе-
но в Наредба № 7 и се устройва и застроява съгласно следните нормативи: 

Наименование на зоната Код П застр 
(%) 

Кинт П озел. 

(%) 

Н мах. 

(етажи) 

Рекреационна  УЗ за вилен отдих 
Ов 40 0.8 50 7 (2) 

 
Такива зони са предвидени в м. „Гъжоварки” и северно от язовир „Ловна хижа” в земли-
щето на гр. Летница. Общата им площ е 5.8 ха; 

- Устройствена зона за озеленяване, спорт, атракции и допълващи ги обслужващи 
дейности (Атр). Параметрите й са идентични с тези на същата зона в гр. Летница. 
Устройва се южно от пътя Кърпачево-Горско Сливово около пещерата „Гарваница”; 

- Устройствена зона за животновъдни комплекси (Ссж).Предназначена е за раз-
витие на пасищното животновъдство. Устройва се и се и застроява съгласно следни-
те нормативи: 

Наименование на зоната Код П застр 
(%) 

Кинт П озел. 

(%) 

Н мах. 

(етажи) 

УЗ животновъдни комплекси 
Ссж 25 0.35 20 7 (2) 

 

Такива зони са локализирани, както около съществуващи животновъдни комплекси и 
ферми, така и на свободни места в местностите: „Лъговете”, „Търня”, „Курудере”, Стани 
устой” и др. Общата им площ е 23.0 ха.   

Без статут на селищни образувания са и съществуващи дисперсно на територията единични 
имоти с променено предназначение за смесено многофункционално ползване с действащи 
ПУП, които ОУПО е задължен да съхрани по силата на чл. 103а от ЗУТ. 

1.5.3. Културно-историческо наследство 

1.5.3.1. Режими на опазване на недвижимите културни ценности (НКЦ) 

ОУПО е отразил всички територии за защита и опазване на НКЦ и съдържа специфични ре-
жими за устройството им. На основание чл. 10, ал. 2 от ЗУТ за тези територии е въведен 
режим на особена териториално-устройствена защита. За тях предстои изработване и 
утвърждаване на планове за опазване  и управление (ПОУ). До влизането в сила на ПОУ 
устройството на териториите и терените с НКЦ е предвидено да се устройват съгласно 
диференцирани по видове територии и терени специфични устройствени плавила, а 
именно: 



ДОСВ  ОБЩ  УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА 

 

 
19 

- Ткин1 – Терени с налични НКЦ  в добро физическо състояние и/или функциони-
ращи. Подчиняват се на режимите, определени по реда на ЗКН съобразно вида и ка-
тегорията на НКЦ; 

- Ткин2 – Терени с налични НКЦ  в критично физическо състояние. Прилагат се ава-
рийно-спасителни и укрепителни мерки;  

- Ткин3 – Терени с липсващи (унищожени) НКЦ. Въз основа на експертни изследва-
ния се взема решение  за  отписването като НКЦ или за възстановяването им; 

- Ткин4 – Територии с наличие на археологически обекти с режим „А”. Забрана за 
всякакви действия и дейности, които биха нарушили почвения слой. Допустимо е из-
ползването за пасище; 

- Ткин5 – Територии с наличие на археологически обекти с режим „Б”. Забрана за 
всякакви действия и дейности, които биха могли да засегнат археологическата суб-
станция. Допустима е плитка обработка на почвата; 

- Ткин6 – Охранителна зона около НКЦ, разположена в самостоятелен терен. Режим 
на защитена охранителна територия за опазване на обектите на КИН. Инвести-
ционни инициативи се разрешават по реда на чл. 84 от ЗКН; 

- Ткин7 – Охранителна зона около военни и възпоменателни паметници. 3 м около 
паметника за благоустрояване и охрана; 

- Ткин8 – Охранителна зона около входа на пещера. 10 м. около входа за благоус-
трояване и охрана. 

1.5.3.2. Културни маршрути 

Оценявайки, че определянето на културни маршрути по смисъла на чл. 47 от ЗКН изисква 
направата на специализирани проучвания, които излизат извън предметния обхват на един 
общ устройствен план, ОУПО очертава потенциалните културни маршрути на територията 
на общината. Той ги обвързва с туристическите и еко пътеки за други видове туризъм – 
пешеходен, за отдих и рекреация, риболовен туризъм, за наблюдение на флората и фауната, 
фото-лов. Обвързва ги и с природните дадености и потенциали за туризъм – множеството 
пещери, Крушунските водопади, ПЗ „Маарата”, защитените местности и др. 

1.5.4. Туризъм 

Видовете туризъм, за които ОУПО е преценил, че има възможности за развитието им на 
територията на общината, и за които предлага устройствени условия са: селски туризъм, 
културен туризъм, тематичен туризъм, пешеходен, вело- и мото- туризъм, конен, конгресен, 
музеен и изложбен туризъм, балнеологичен, СПА и уелнес туризъм, спортен, вкл. голф, 
риболовен, наблюдение на флора и фауна, атракционен, археологически, хоби туризъм и 
фото-туризъм. 
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Създадените с ОУПО устройствени условия за реализиране на различните форми на тури-
зъм в община Летница се изразяват в: 

- Териториално отлагане на терените за рекреационни дейности (устройствени зони 
Ок1, Ок2, Атр); 

- Пространствено-функционално обвързване на наличните потенциали в единна сис-
тема, чрез съществуващите и новопредвидени екопътеки, туристически и културни 
маршрути. 

1.5.5. Комуникации и транспорт 

ОУПО не съдържа предвиждания за развитие на пътната железопътна инфраструктура на 
територията на общината, освен текущата й рехабилитация. Единственият нов елемент в 
системата е ориентировъчното трасе за преминаване на автомагистрала „Хемус”. Връзката 
на локалната пътна мрежа с автомагистралата не се осъществява на общинската 
територията, а в съседната община Ловеч, чрез пътен възел „Александрово” и 
преминаващия през Летница път ІІІ-301.   

1.5.6. Техническа инфраструктура 

Предвиждат се реконструкции на следните външни водопроводи: 

o Тласкател от ПС „Александрово” до ПС „Деветак и” (3509 м); 
o Тласкател от ПС „Деветаки” до напорен водоем „Кърпачево” (7531 м); 
o Външен водопровод от напорен водоем „Кърпачево” до ПС „Калвинец”, с. Горско 

Сливово(4620 м); 
o Главен водопровод от ПС „Червен бряг” до кула водоеми гр. Летница.  

Предвижда се също така реконструкция на вътрешния водопровод на гр. Летница, както и 
разширяване на мрежата за захранване на ново предвидените смесени многофункционални  
и други устройствени зони. 

Планирана е и реконструкция на ПС „Червен бряг”, гр. Летница. Предвижданията на ОУПО 
включват също актуализация, респ. учредяване на нови санитарно-охранителни зони около 
водоизточниците за питейна вода. 

Развитието и доизграждане на селищните канализационни системи и пречистване на 
отпадъчните води включва: Доизграждане на канализационната мрежа на гр. Летница; 
Изграждане на градска ПСОВ на гр. Летница; Изграждане на довеждащ колектор до 
ГПСОВ. В по-далечна перспектива се предвижда изграждане на разделни канализации на 
селата и на локални ПСОВ. 

Развитие и доизграждане на електроенергийната система: В проектната документация е 
отбелязано, че „изградените мрежи могат да поемат допълнителни товари и няма нужда от 
изграждане на нови мрежи.” 

Развитие на газоснабдяването на общината: В проектната документация е отбелязано, че 
газоразпределителната мрежа на гр. Летница може да бъде доразвита и да бъдат 
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присъединени нови консуматори. Счита се също за възможно газоснабдяване и на трите 
села. 

Баланс на територията 
 Балансът (съществуващ и проектен) е направен по видове територии. От приложената 
по-долу таблица е видно, че преобладават обработваемите земи-ниви, които заемат около 
54 % от цялата територия на общината, следвани от горските територии (около 16%) и от 
необработваемите земи, около 13 %. 
 Основното преструктуриране на територията на община Летница, предложено с проекта 
на ОУПО, се изразява в три главни направления:  
      - обособяването на територии за рекреационни дейности;  
      - на земеделски територии за алтернативно земеделие (устройствена зона За) и  
      - на урбанизирани територии за многофункционално ползване (устройствена зона Смф). 
 Конкретните данни за всеки вид територия са дадени в следващата таблица.  
 
 

Наименование на териториалния елемент* 

Съществуващи 
елементи 

Проектни елементи 

Площ 

(ха) 

Дял 

(в %) 

Площ 

(ха) 

Дял 

(в %) 

1. Урбанизирани територии 767.00  943.00  

1.1. Жилищни функции 430.00 2.417 430.00 2.417 

1.2. Общественообслужващи функции 14.00 0.080 15.00 0.084 

1.3. Производствени дейности  125.00 0.705 50.00 0.279 

1.4. Складови дейности 60,00 0.338 00.00 0.000 

1.5. Територии с многофункционално предназначение 00.00 0.000 295.00 1.658 

1.6. Рекреационни дейности, курортни и вилни зони 15.00 0.085 39.00 0.217 

1.7. Озеленяване, паркове и градини 56.00 0.313 56.00 0.317 

1.8. Спорт и атракции 11.00 0.060 29.00 0.166 

1.9. Гробищни паркове 6.00 0.033 6.00 0.033 

1.10. Животновъдни ферми и комплекси 1.00 0.005 23.00 0.128 

1.11. Други урбанизирани територии 49.00 0.273 00.00 0.000 

2. Земеделски територии, в т.ч:   13 030.00 73.317 12 905.00 72.617 

2.1. Обработваеми земи - ниви 9 974.00 56.122 9 541.00 53.687 

2.2. Обработваеми земи – трайни насаждения 623.00 3.505 103.00 0.580 

2.3. Необработваемии земи 2 433.00 13.690 2 248.00 12.651 

2.4. Територии за алтернативни земеделски дейности 00.00 0.000 1 013.00 5.699 

3. Горски територии 2 878.00 16.197 2 878.00 16.197 

4. Водни площи и течения 338.00 1.902 338.00 1.902 

5. Транспорт и комуникации** 668.00 3.758 631.00 3.553 

6. Техническа инфраструктура 10.00 0.058 10.00 0.058 

7. Природни забележителности 6.00 0.033 6.00 0.033 
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8. Други територии, в т.ч: 75.00 0.425 60.00 0.339 

8.1. Скали, пясъци, мочурища и дерета 43.00 0.245 42.00 0.239 

8.2. Територии за мини и кариери 23.00 0.130 16.00 0.091 

8.3. Закрити сметища 7.00 0.041 00.00 0.000 

8.4. Територии със специално предназначение 2.00 0.009 2.00 0.009 

ОБЩО: 17 772.00 100.000 17 772.00 100.000 

Защитени и нарушени територии     

А. Територии за природозащита 2 736.00 95.751 2 736.00 95.983 

Б. Защитени територии за опазване на КИН 43.00 1.515 43.00 1.519 

В. Територии за възстановяване и рекултивация 7.00 0.242 0.00 0.000 

Г. Територии със свлачища и срутища 0.00 0.000 0.00 0.000 

Д. Други нарушени територии 71.00 2.492 71.00 2.498 

Е. А+Б+В+Г+Д 2 857.00 100.00 2 850.00 100.00 

 

1.5.7 Устройствени предвиждания в близост до ЗЗ  

Предвижданията на ОУПО, разположени в близост до ЗЗ, които биха могли да окажат 
пряко или косвено влияние върху предмета и целите на опазване в ЗЗ, са показани на 
следващите фигури:  

 

Фиг.№ 1 Разположение на УЗ в землището на с.Крушуна спрямо защитени зони от Натура 2000 

Видно от фиг.№ 1, в землището на с.Крушуна, в непосредствена близост до ЗЗ, се 
разполагат следните устройствени зони: 
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• 1/Ок2 - Рекреационна устройствена зона за курортни дейности в природна среда с 
ограничени параметри на застрояване, разположена в обхвата на ЗЗ, от която се 
очаква пряко и кумулативно въздействие върху предмета и целите на опазване в ЗЗ; 

• 1/Ок1- Рекреационна устройствена зона за курортни дейности в природна среда, 
разположена непосредствено южно от селото, която е новопроектирана УЗ и от 
която би могло да се очаква косвено въздействие върху ЗЗ; 

• 2/Ок1 и 3/Ок1 - Рекреационни устройствени зони за курортни дейности в природна 
среда южно от селото, които представляват устройване на урбанизирана територия 
със съществуващ сграден фонд, поради което може да се очаква незначително 
косвено въздействие върху ЗЗ; 

• 4/Смф и 5/Смф - Смесена многофункционална устройствена зона, която би могла да 
включва безвредни производствени дейности, основно свързани с преработка на 
селскостопанска продукция, логистични дейности, обществено обслужване, вкл. 
спорт и атракции. Тези УЗ се разполагат върху съществуваща територия с 
производствени функции и не предполагат косвено въздействие върху ЗЗ. 

• 1/Оз1 - Устройствена зона за озеленяване - лесопарк. Предназначена е за 
устройството на териториите около ПЗ „Маарата” и Крушунските водопади. Не се 
очаква пряко или косвено въздействие върху ЗЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.№ 2 Разположение на УЗ в землището на с.Г.Сливово спрямо защитени зони от Натура 2000 

Видно от фиг.№ 2 в землището на с.Горско Сливово, в близост до ЗЗ, се разполага УЗ 
2/Ссж - Устройствена зона за животновъдни комплекси, която се разполага на мястото на 
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съществуваща животновъдна ферма, което на практика означава липса на пряко 
въздействие. Би могло да се очаква незначително или косвено въздействие върху ЗЗ. 

 

Фиг.№ 3 Разположение на УЗ в местността Радина поляна спрямо защитени зони от Натура 2000 

На фиг.№ 3 е изобразено разположението на УЗ 2/Ок2 - Рекреационна устройствена зона 
за курортни дейности в природна среда с ограничени параметри на застрояване спрямо ЗЗ 
като е важно да се отбележи, че тази УЗ придава устройствен режим на територия със 
съществуващи вилни сгради, следователно не се очакват нови преки въздействия върху 
предмета и целите на опазване в ЗЗ. 

 

Фиг.№ 4 Разположение на УЗ в землището на с.Кърпачево спрямо защитени зони от Натура 2000 

На фиг.№ 4 е показано разположението на близко разположените до ЗЗ устройствени зони: 
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• 1/Смф - Смесена многофункционална устройствена зона, която би могла да включва 
безвредни производствени дейности, основно свързани с преработка на селскосто-
панска продукция, логистични дейности, обществено обслужване, вкл. спорт и 
атракции. На опорния план е обозначено, че тази територия понастоящем е с 
производствени функции, което на практика означава, че с устройването й в Смф не 
се очакват нови преки или косвени въздействия върху ЗЗ. 

• 1/Ссж - Устройствена зона за животновъдни комплекси, разположена на мястото на 
терен за техническа инфраструктура, което на практика означава, че не се очакват 
нови преки или косвени въздействия. 

 

 

Фиг.№ 5 Разположение на УЗ в землището на с.Г.Сливово спрямо защитени зони от Натура 2000 

На фиг.№ 5 е показано разположението на УЗ 1/Ок2- Рекреационна устройствена зона за 
курортни дейности в природна среда с ограничени параметри на застрояване, която в по-
голямата си част е разположена върху урбанизирана територия, но все пак е възможно да 
окаже косвено въздействие върху зоната. 

Оценката на влиянието – пряко, косвено, кумулативно, - върху предмета и целите на 
опазване в ЗЗ, на описаните по-горе устройствени зони е направено по-долу в настоящия 
Доклад за оценка степента на въздействие.  
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2. Описание на характеристиките на други ППП/ИП, съществуващи 
и/или в процес на разработване или одобряване, които в 
съчетание с оценявания  план могат да окажат неблагоприятно 
въздействие върху защитените зони. 

 
   За териториите на защитени зони BG0000615 ,,Деветашко плато” за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002102 ,,Деветашко плато” за 
опазване на дивите птици към момента са налични данни за следните обекти, планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения, с чието бъдещо изграждане или 
едновременна експлоатация има вероятност за поява на кумулативен ефект при 
реализацията и на разглеждания ОУПО в неговата цялост, който ефект 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 фактора безпокойство и др.:  

• Лечебно-възстановителен и развлекателно-атракционен комплекс-с.Крушуна 
• ПСОВ на гр. Летница УПИ№43476.315.2063 по КК на гр. Летница 

• Разширение на добив на мергели от находище за подземни богатства Каменището 
• Добив на инертни материали от динамичните запаси на р. Осъм 

• Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, изграждане на канализационна 
инфраструктура и модулна пречиствателна станция за отпадъчни води 

• Газоразпределителна мрежа на природен газ на гр. Летница 

• Електроцентрала на биомаса с електрическа мощност 15 kW (електроцентрала за 
интегрирана газификация на биомаса), ново строителство в ПИ № 43476.315.2090 и 
ПИ № 43476.315.2091, гр. Летница  

• План-извлечение на имот 17244.873.21 в землището на с. Горско Сливово 
• План-извлечение на имот 17244.873.22 в землището на с. Горско Сливово 
• План-извлечение на имот 17244.789.5 в землището на с. Горско Сливово 

• План-извлечение на имот 17244.784.16 в землището на с. Горско Сливово 
• План-извлечение на имот 17244.792.3 в землището на с. Горско Сливово 

• План-извлечение на имот 17244.812.10 в землището на с. Горско Сливово 
• План-извлечение имот 172244.813.21 в землището на с. Горско Сливово 

• План-извлечение на имоти 40943.324.150 и 40943.325.100 в землището на с. 
Кърпачево 

• План-извлечение на имот 40943.315.13 в землището на с. Кърпачево 

• План-извлечение имот 40261.206.36 в землището на с. Крушуна 
• ПУП-ПРЗ на Индустриално търговска зона имоти 150004, 000033, 000034, 150007, 

000198, 000641, 000642, 000645 в землището на гр. Летница 

• Проект за изменение на ПУП за част от кв.129 по плана на гр. Летница, отреден за 
озеленяване, като се обособят три нови имота - УПИ 43476.315.2063-за ПСОВ, УПИ 
43476.315.2064 - лека промишленост, без хранително вкусова и УПИ 43476.315.2065 
- за лека промишленост (оранжерии) 

• Общински план за развитие на Община Летница 2014 - 2020 г. 
• Стратегия за развитие на туризма 2013 - 2020 г. на Община Летница 
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• Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община 
Летница за периода 2008-2013 г. 

• Горскостопанска програма на имот 17244.798.1 в землището на с. Горско Сливово. 
 
      Анализът на характера на горните планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения показва следното: 

−−−− преобладаващата част от посочените обекти са свързани с намерения за ползване 
на природни ресурси – гори (собственост на физически лица), води, изкопаеми строителни 
материали и др.; 

−−−− част от инвестиционните предложения са свързани с изграждане на 
канализационни мрежи и ел. захранване, дейности по събиране, временно съхраняване, 
предварителна преработка на отпадъци; 

−−−− незначителна част са свързани с изграждане на рекреационни обекти,  складове, 
търговски обекти и др. 
  
      Одобрените и реализирани ИП или ПУП са отразени в предварителния проект на плана, 
т.к. това е нормативно изискване съгласно разпоредбите на ЗУТ.  
      Като се има предвид, че те се процедират по реда на чл.VI от ЗООС, не се следва да се 
очакват значими преки или косвени въздействия от реализацията на разглеждания ОУПО, 
както и не се очаква кумулативен ефект с горепосочените планове, програми, проекти и 
ИП, 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 предвиждат устройствени зони за замърсяващи производства, както и 
мащабно ново строителство в близост до ЗЗ.  
 

3. Описание на елементите на ОУПО, които самостоятелно или в 
комбинация с други ППП/ИП биха могли да окажат значително 
въздействие върху защитените зони или техните елементи.  

 
  С проекта за ОУПО се променят границите на съществуващите урбанизирани 
територии, както следва: 
            • с.Горско Сливово – нарастване на селищната територия с 9,24 ха в източна и 
западна посока за смесено многофункционално ползване. Площта на с. Горско Сливово в 
съществуващите строителни граници е 201,83 ха, а в проектните - 211,07 ха. 
          • с.Кърпачево – нарастване на селищната територия с 9,07 ха в югозападна посока за 
смесено многофункционално ползване. Площта на с. Кърпачево в съществуващите 
строителни граници е 105,11 ха, а в проектните - 114,18 ха. 
          • с.Крушуна – нарастване на селищната територия с 22,53 ха в северна и югоизточна  
посока  за  смесено  многофункционално  ползване  и  в югозападна за рекреационни 
дейности. Площта на с. Крушуна в съществуващите строителни граници е 98,33 ха, а в 
проектните - 120,86 ха.  
 
      От описаното по-горе нарастване на границите на урбанизираните територии пряко 
въздействие се очаква единствено от зона 1Ок2, в землището на с.Крушуна, която попада 
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на територията и на двете ЗЗ. Косвен ефект е възможен от УЗ 1Ок1, поради близостта й до 
ЗЗ. 
      Устройствените зони, които биха могли да окажат косвено въздействие върху ЗЗ, 
поради близост до тях, са както следва: 
 - Устройствена зона за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) с обща площ 23ха 
- териториите от тази устройствена зона са обособени предимно около съществуващите 
животновъдни комплекси и ферми. Предназначени са за развитие на пасищно 
животновъдство. Тези образувания са разположени дисперсно, предимно в южната част на 
общинската територия, което се запазва като концепция в проекта с оглед равномерно и 
безконфликтно разпределение на пасищните ресурси. Евентуално косвено въздействие 
върху ЗЗ може да се очаква от УЗ 2Ссж в землището на с.Горско Сливово.   
 - Рекреационна   устройствена   зона   за   курортни   дейности   в природна среда 
(Ок1) с обща площ от 16,3ха. – предназначена е за рекреация и отдих в съхранена 
природна среда, риболов (вкл. спортен), къмпинги, палаткови лагери и др. Допуска се 
изграждането на курортни обекти за настаняване и подслон, жилищни сгради за постоянно 
обитаване, сгради за обществено-обслужващи дейности, спортни и рекреационни обекти и 
съоръжения, курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено 
ползване,обекти на транспорта и движението, обекти и съоръжения за стопанско и 
инфраструктурно обслужване. 
 Териториите с режим на устройствена зона Ок1 обхващат териториите южно от с. 
Крушуна, които ще се включат в строителните граници на населеното място и 
разположението на които спрямо ЗЗ предполага вероятност от косвено въздействие върху 
предмета и целите на опазване в ЗЗ.  
   - Рекреационна   устройствена   зона   за   курортни   дейности  в природна среда с 
ограничителни параметри (Ок2) с обща площ 16.5ха - териториите с режим на 
устройствена зона Ок2 са предназначени за рекреация и отдих в съхранена природна среда, 
риболов (вкл. спортен), къмпинги, палаткови лагери и др. Допуска се изграждането на 
курортни обекти за настаняване и подслон, жилищни сгради за постоянно обитаване, 
сгради за обществено-обслужващи дейности, спортни и рекреационни обекти и 
съоръжения, курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено 
ползване,обекти на транспорта и движението, обекти и съоръжения за стопанско и 
инфраструктурно обслужване. 
 Териториите с режим на устройствена зона Ок2 обхващат съществуващия ученически 
лагер в южната част на общината, няколко терена северно от пътя между селата Кърпачево 
и Горско Сливово (в близост до комплекса на пещера Гарваница), както и териториите за 
рекреационни дейности югозападно от с. Крушуна. Последните попадат в границите на 33 
„Деветашко плато" и са с площ 12,15 ха., което на практика означава, че ще имат пряко 
въздействие върху ЗЗ. Теренът, определен с УЗ режим 1Ок2 в землището на с.Горско 
Сливово е урбанизиран, но е възможно незначително косвено въздействие върху зоната, 
поради незначително увеличаване на площта му по посока на ЗЗ.   
 

  В следващата таблица са обобщени възможните вероятни видове въздействия, 
произтичащи от реализацията на ОУПО и връзката му с: 
       - по отношение местоположението на УЗ спрямо защитените зони;  



ДОСВ  ОБЩ  УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА 

 

 
29 

       - на коя фаза от изпълнение на проекта е вероятно да възникнат; по отношение ефекта 
върху местообитанията и видовете дали въздействията имат дълготрайно въздействие или 
имат временен ефект; по отношение времетраенето на въздействията дали въздействията са 
постоянни, краткосрочни, периодични, инцидентни (не се предполага задължително да 
възникнат);  
        - с кои други въздействия на ОУПО може да се прояви комбинирано въздействие 
върху даден параметър за БПС на видовете и местообитанията. Оценяват се връзките между 
преките въздействия. 
       - с какви други планове, програми, проекти и инвестиционни намерения може да има 
кумулативен ефект. 

Таблица  № 3.1 

Вид 
въздействие Обхват на въздействието  

Фаза на 
въздействие 
Трайност 

Периодичност 

Възможни комбинирани 
въздействия 

Възможни 
кумулативни 

въздействия (други 
проекти) 

Пряко  -  
унищожаване на 
природни 
местообитания и 
местообитания 
на видове  

ЗЗ BG0000615 ,,Деветашко 
плато” и  ЗЗ BG0002102 
,,Деветашко плато” 
вследствие реализацията на 
УЗ 1Ок2 в земл. на 
с.Крушуна   

Строителство - 
дългосрочно, 
постоянно и 
необратимо.  

Трайно увреждане качеството на  
местообитания при експлоатация 
поради: 
•••• прогонване на индивидите 
заради шумово и светлинно 
замърсяване и/или засилено 
човешко присъствие. 
•••• прекъсване на важни екотони и 
прекъсване на достъпа до ключови 
местообитания (смъртност, 
прогонване, непреодолими 
инженерни съоръжения). 
•••• фрагментиране на 
местообитанията и изолиране на 
малки парчета иначе подходящи 
местообитания (смъртност, 
прогонване, непреодолими 
инженерни съоръжения). 

Възможен е 
кумулативен ефект с 
други проекти 

Фрагментация на 
природни 
местообитания и 
местообитания 
на видове 

ЗЗ G0000615,,Деветашко 
плато”  и  ЗЗ BG0002102 
,,Деветашко плато”  
вследствие реализацията на 
УЗ 1Ок2 в земл. на 
с.Крушуна   

Строителство 
и 
експлоатация - 
дългосрочно и 
постоянно.  

•••• прогонване на индивиди заради 
шумово и светлинно замърсяване 
и/или засилено човешко 
присъствие. 
•••• пряко унищожаване на 
природни местообитания и 
местообитания на видове; 

Възможни по 
отношение само на 
отделни  животински 
видове, но без птици, 
които използват за 
придвижване и 
въздушното 
пространство  

Смъртност на 
индивиди  

 

ЗЗ BG0000615 ,,Деветашко 
плато” и  ЗЗ BG0002102 
,,Деветашко плато”  
(фрагментационен ефект на 
биокоридори за някои  от 
видовете прилепи и птици).  

Строителство - 
краткосрочно 
по време на 
строителството
Експлоатация -
дългосрочно, 
периодично, 
необратимо по 
време на 
експлоатацията 

•   увреждане структурата и 
функциите на популации на 
типични видове и влошаване на 
техния БПС 
•••• фрагментиране и увреждане на 
местообитанията чрез прекъсване 
на важни екотони и достъпа до 
ключови местообитания.  
•••• Прекъсването на биокоридори 
за миграцията/разпространението 
на видовете.  

Слаб риск – само по 
отношение на някои 
бавно подвижни 
индивиди (насекоми, 
земноводни и 
влечуги), които 
обитават и 
териториите извън ЗЗ. 
Възможно е 
унищожаване и на 
гнезда и малки на 
наземно или 
нискогнездящи птици.  

Прогонване на 
животни заради 

ЗЗ BG0000615 ,,Деветашко 
плато” и ЗЗ BG0002102 

Строителство/ 
експлоатация -  

Има комбинирано въздействие 
върху качеството на 

Възможно е по 
отношение на някои 
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засилено 
човешко 
присъствие.  

,,Деветашко плато” 
(влошаване качеството на 
местообитанията и 
фрагментация на 
биокоридорите) и извън тях.  

дълготрайно, 
постоянно 

местообитанията, както и може да 
спомогне за увреждане и 
прекъсване на някои биокоридори.   

видове чувствителни 
към фактор 
безпокойство – птици 
и някои бозайници.  

Инженерни 
прегради за 
нормалното 
функциониране 
на 
местообитанията 

ЗЗ BG0000615 ,,Деветашко 
плато” и ЗЗ BG0002102 
,,Деветашко плато”. 

Строителство/ 
експлоатация -  
дълготрайно, 
постоянно.  
 

Има комбинирано въздействие 
върху качеството на 
местообитанията (прекъсване на 
екотони и достъп до ключови 
местообитания; фрагментация и 
изолиране на малки територии от 
местообитанията) 

 

Възможно е само по 
отношение на някои 
наземно бавно 
придвижващи се 
видове - влечуги и 
земноводни, които 
може да обитават и 
територията на ЗЗ 

Шумово 
замърсяване 

ЗЗ BG0000615 ,,Деветашко 
плато” и ЗЗ BG0002102 
,,Деветашко плато” , от 
реализацията на 1Ок1 и 
1Ок2 в земл. на с.Крушуна и 
1Ок2 и 2Ссж в Г.Сливово  

Строителство/ 
експлоатация -  
дълготрайно, 
постоянно 

Чрез прогонване на 
чувствителните видове има 
комбинирано въздействие върху 
качеството на местообитанията. 

Възможен е 
кумулативен ефект, 
въпреки че новите УЗ 
са на практика 
урбанизирани 
територии 

Светлинно 
замърсяване 

ЗЗ BG0000615 ,,Деветашко 
плато” и  ЗЗ BG0002102      
„Деветашко плато” 
(отблъскване и 
безпокойство на животни 
или обратното - 
привличането  им) от 
реализацията на 1Ок1 и 
1Ок2 в земл. на с.Крушуна и 
1Ок2 и 2Ссж в Г.Сливово 

Експлоатация -  
дълготрайно, 
постоянно 

Чрез прогонване на 
чувствителните видове има 
комбинирано въздействие върху 
качеството на местообитанията.  

Възможен е 
кумулативен ефект и 
безпокойство на  
нощно активни 
видове въпреки че 
новите УЗ са на 
практика 
урбанизирани 
територии 

Нарушаване на 
водния баланс  

ЗЗ BG0000615 ,,Деветашко 
плато” и  ЗЗ BG0002102 
,,Деветашко плато” 
(унищожаване на 
хранителен ресурс и 
подходящи места за 
хранене/ почивка, гнездови 
биотопи).  

Експлоатация - 
дългосрочно, 
постоянно, 
необратимо 
въздействие;  

 

Има комбинирано въздействие със 
унищожаване на местообитания, 
пресушаване на влажни зони и 
фрагментация.  

 

Не се очаква такъв в 
следствие на 
реализацията на 
ОУПО 

Изхвърляне на 
отпадъци  

ЗЗ BG0000615 ,,Деветашко 
плато” и  ЗЗ BG0002102  
,,Деветашко плато” 
(нерегламентирани депа). 
Влошаване на хранителната 
база на животинските видове 
и качеството на местата за 
хранене, почивка, гнездене 

Строителство/ 
експлоатация  - 
локално, 
средносрочно 
или 
дългосрочно, 
обратимо след 
премахване на 
въздействието.  

Има комбинирано въздействие със 
замърсяване на водите, 
унищожаване на местообитания 

При безразборно и 
неконтролирано 
изхвърляни на 
отпадъци на 
територията на 
защитените зони 

Повишена 
опасност от 
пожари  

ЗЗ BG0000615 ,,Деветашко 
плато” и  ЗЗ BG0002102 
,,Деветашко плато” и извън 
техните територии.  

Строителство/ 
експлоатация -  
временно, 
инцидентно 

Може да доведе до временно 
(възстановимо) увреждане на 
местообитания и популации 

Реализацията на 
ОУПО може да 
доведе до увеличаване 
на този риск в 
съседните територии 
на устройствените 
зони, в резултат най-
вече на човешка 
небрежност 
(изхвърляне на 
незагасени цигари, 
неправилно боравене 
с отоплителни уреди и 
др.) 
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Опасност от 
инцидентни -  
замърсявания 
при аварии в 
изградената 
инфраструктура.   

ЗЗ BG0000615 ,,Деветашко 
плато” и  ЗЗ BG0002102 
,,Деветашко плато” и извън 
техните територии 

Експлоатация -  
временно, 
инцидентно. 

Може да доведе до временно 
(възстановимо) увреждане на 
местообитания и популации 

Такъв  риск може да 
се прояви, вкл. и като 
кумулативен ефект 
предимно извън ЗЗ 

Нахлуване на 
чужди видове в 
природните 
местообитания.  

ЗЗ BG0000615 ,,Деветашко 
плато” и  ЗЗ BG0002102         
„Деветашко плато” 

Строителство и 
експлоатация -  
дълготрайно, 
постоянно.  

Може да доведе до подмяна във 
видовия състав на природни 
местообитания. 

Съществува риск при 
масово озеленяване с 
чужди и нетипични за 
страната, най-вече 
агресивни  храстови и 
дървесни видове. 

 

4. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и 
целите на управление на национално и международно ниво и 
тяхното отчитане при изготвянето на план, програма и 
проект/ОУПО 

   В Приложение № 1 и Приложение № 2 са представени Опорния план и 
предварителния проект на ОУПО с отразени в тях граници на двете защитени зони.  

4.1. Защитена зона BG0000615   ,,Деветашко плато”  
                       
Тип В - Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна 

 
Площ  – 14 997.07 ха  
 

Природни местообитания 
• Природно местообитание 3140 „ Твърди олиготрофни до мезотрофни води с 
бентосни формации от Chara“ 

• Природно местообитание 3150 „ Естествени еутрофни езера с растителност от 
типа Magnopotamion или Hydrocharition“ 

• Природно местообитание 3260 „ Равнинни или планински реки с растителност от 
Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion“ 

• Природно местообитание 6110 * „ Отворени калцифилни или базифилни тревни 
съобщества от Alysso-Sedion albi“ 

• Природно местообитание 6210 „ Полуестествени сухи тревни и храстови 
съобщества върху варовик(Festuco Brometalia) (*важни местообитания на 
орхидеи“ 

• Природно местообитание 6240 * „ Субпанонски степни тревни съобщества“  

• Природно местообитание 6430   „ Хидрофилни съобщества от високи треви в 
равнините и в планинския до алпийския пояс“ 

• Природно местообитание 6510 „ Низинни сенокосни ливади“  

• Природно местообитание 7220 * „ Извори с твърда вода с туфести формации 
(Cratoneurion)“ 

• Природно местообитание 8210 „ Хазмофитна растителност по варовикови скални 
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склонове“ 

• Природно местообитание 8310 „ Неблагоустроени пещери“  

• Природно местообитание 91G0 * „ Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus 
betulus“ 

• Природно местообитание 91H0 * „ Панонски гори с Quercus pubescens“ 
• Природно местообитание 91M0   „ Балкано-панонски церово-горунови гори“  
• Природно местообитание 91Z0  „ Мизийски гори от сребролистна липа“  

• Природно местообитание 91Е0 * „ Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 
excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)“ 

Растителни видове 
Обикновена пърчовка (H. caprinum)  
 

Безгръбначни 
E. quadripunctaria  
Алпийска розалия (R. alpina)  
Бисерна мида (U. crassus)  
Бисерна мида (U. crassus) 
Бръмбар рогач (L. cervus)  
Буков сечко (M. funereus)  
Ивичест теодоксус (T. transversalis)  
Обикновен сечко (C. cerdo) 
Ручеен рак (A. torrentium)  
         
Риби 
Горчивка (Rh. sericeus)  
Обикновен щипок (C. taenia)  
Черна мряна (B. meridionalis)  
Бяла мряна (Barbus barbus) 
Сом (Silurus glanis) 
   
Земноводни и влечуги 
Голям гребенест тритон (T. karelinii)  
Жълтокоремна бумка (B. variegata)  
Об. блатна костенурка (E. orbicularis)  
Пъстър смок (E. sauromates)  
Червенокоремна бумка (B. bombina)  
 Шипобедрена костенурка (T. graeca)  
Шипоопашата костенурка (T. hermanni)  
   
Бозайници, без прилепи 
Видра (L. lutra)  
Вълк (C. lupus)                  
Добруджански хомяк (M. newtoni) 
Лалугер (S. citellus)          
Пъстър пор (V. peregusna)                  
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Степен пор (M. eversmanni)  
Обикновен чакал (Canis aureus) 
Дива котка (Felis silvestris) 
Сърна (Capreolus capreolus) 
             
Прилепи 
Голям нощник (M. myotis)  
Голям подковонос (Rh. ferrumequinum)  

Дългокрил прилеп (M. schreibersii)  
Дългопръст нощник (M. capaccinii)  
Малък подковонос (Rh. hipposideros)  
Остроух нощник (M. blythii)  
Подковонос на Мехели (Rh. mehelyi)  
Средиземноморски подковонос (Rh. blasii)  
Трицветен нощник (M. emarginatus)  
Широкоух прилеп (B. barbastellus)  
Южен подковонос (Rh. euryale)  

4.2. Защитена зона  BG0002102 Деветашко плато 

Тип А - Защитена зона по Директива за птиците 
 

Площ (дка) – 7 894.775 ха,  
 

ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.2009/147/ЕС и Приложение II на Дир. 
92/43/EEC, предмет на опазване в зоната 

 

Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla) 
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 
Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 
Черночела сврачка (Lanius minor) 
Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 
Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) 
Горска чучулига (Lullula arborea) 
Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) 
Сив кълвач (Picus canus) 
Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 
Козодой (Caprimulgus europaeus) 
Бухал (Bubo bubo) 
Ливаден дърдавец (Crex crex) 
Малък креслив орел (Aquila pomarina) 
Орел змияр (Circaetus gallicus) 
Осояд (Pernis apivorus) 
Бял щъркел (Ciconia ciconia) 
Черен щъркел (Ciconia nigra) 
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Ловен сокол (Falco cherrug) 
 

Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Прил. 2 на 
Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир.2009/147/EC) 
Орко (Falco subbuteo) 
Обикновен пчелояд (Merops apiaster) 
Брегова лястовица (Riparia riparia) 
Обикновен мишелов (Buteo buteo) 
Зеленоножка (Gallinula chloropus) 

4.3. Описание на района - флористични и фаунистични характеристики на 
природната среда  

4.3.1 Характеристика на територията и на регистрираните растителни съобщества в 
обхвата  на въздействие, определяне на наличието или отсъствието на типове 
природни местообитания от Прил. I на  Дир. 92/43/ЕИО в най–близката част на 
защитените зони 

Според геоботаническото райониране на страната, районът попада в Европейската 
широколистна горска област, Илирийска провинция, Дунавски хълмисто-равнинен окръг. 

В съответствие с направената справка за картируемите растителни единици                    
(по Бондев, 1991), в обхвата на ОУПО са разпространени следните растителни съобщества:  

⇒⇒⇒⇒   Коренна растителност 
   Според геоботаническото райониране на страната, районът попада в Европейската 

широколистна горска област, Илирийска провинция, Дунавски хълмисто-равнинен окръг. 
Коренната растителност в района е била представена от смесени гори от цер (Quercus cerris 
L), граница (Quercus pubescens Willd) и виргилиев дъб (Quercus virgiliana Ten).  

 Съгласно картируемите растителни единици (по Бондев, 1991), в района на 
разглеждания ОУПО отсъстват растителни съобщества, които могат да бъдат отнесени към 
коренната растителност.  

 
⇒⇒⇒⇒  Производна растителност  
Силното антропогенно въздействие върху екосистемите в района е изиграло съществена 

роля върху съвременната специфика на горската растителност. Съвременната производна 
растителност (по Бондев) в този район е съставена от: 

• селскостопански площи на мястото на смесени гори от цер (Quercus cerris L) и 
граница (Quercus pubescens Willd); 

• храсталаци с преобладаване на драка (Paliurus spinachristi), в съчетание с 
ксеротермни тревни формации, предимно на мястото на ксеротермни горски 
формации от цер (Quercus cerris L) и благун (Quercus frainetto Ten); 

• селскостопански площи на мястото на гори от полски брест (Ulmus minor Wilid), 
дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora C. Koch) и др.; 

• гори и храсталаци от келяв габър (Carpinus orientalis). 
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4.5.2 Характеристика на територията и на регистрираните видове в обхвата  на 
въздействие, определяне на наличието или отсъствието на видове от Прил. II на Дир. 
92/43/ЕИО и Прил. I на Дир. 79/409/ЕИО  

4.5.2.1 Ихтиофауна предмет на опазване в защитена зона BG0000615 ,,Деветашко 
плато”  

  В гореупоменатата защитена зона са описани следните видове риби, предмет на 
опазване по Прил. II на Дир. 92/43/ЕИО:  
 
1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis).  
Стаден вид, който в зоната обитава горните и средните течения на реките, непосредствено 
след пъстървовата зона.  
В стандартния формуляр е отчетено, че видът е типичен (С), като размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (C) 2% >= p > 0%. Степента на размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично 
опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 
степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация, но на границата на района на 
разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на 
(А) отлична стойност;  

 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска 
конвенция – Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – 
категория почти застрашен. 

 
1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) 
Среща се в долните и средни течения на повечето реки в България. Хайверът си поставя 
чрез специално яйцеполагало в мантията на живи речни миди.  
В стандартният формуляр е отчетено, че видът е типичен (С), като размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които 
са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично 
опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за 
вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпрострнение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 
стойност;  
Мерки за защитА: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска 
конвенция – Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – 
категория слабо засегнат. 

 
1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia) 
В стандартният формуляр е отчетено, че видът е типичен (С), като размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
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оценява на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които 
са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично 
опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за 
вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпрострнение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 
стойност;  
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 
– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория 
непроучен вид.  
 
Бяла мряна (Barbus barbus)  
Вид лъчеперка от сем. Шаранови. Международният природозащитен статус на вида е 
незастрашен. 
В стандартния формуляр е отчетено, че липсват всякакви данни за популацията и видът е 
отбелязан като наличен (Р). 

 
Европейски сом (Silurus glanis)  
Вид сладководна риба, чието тяло е без люспи. В България се среща в Дунав, Струма, 
Тунджа, Марица, Янтра, Вит и техните притоци. Някои от големите язовири, които обитава 
сомът, са Въча, Студен кладенец, Кърджали, Ивайловград, Пясъчник, Йовковци, Жребчево, 
Тича и др. Мъжкият сом прави на дъното гнездо и пази хайвера, снесен от женската. Сомът 
е хищна риба и се храни с рибки, жаби, раци, насекоми, мекотели и дори по-дребни 
представители на собствения си вид. По-едрите могат да включат в менюто си дребни 
бозайници и водоплаващи птици. Осезанието му е добре развито. Сомът е активен лятно 
време при по-висока температура на водата. През зимата ляга на дъното и изпада в 
летаргия. Пробужда се от зимен сън към средата на април и ловува до ноември, като 
активността му е най-голяма на дълбоко заради по-топлата вода. В средата на лятото може 
да напада плячката си и по повърхността на водоемите. Международният природозащитен 
статус на вида е незастрашен. 
В стандартния формуляр е отчетено, че липсват всякакви данни за популацията и видът е 
отбелязан като наличен (Р). 

 
4.5.2.2 Херпетофауна предмет на опазване в защитени зони BG0000615 ,,Деветашко 
плато” и BG0002102 „Деветашко плато” .  
 
Клас Земноводни (Amphibia): 
 
1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 
Въпреки че зимува на сушата, през активния си период (топлата част от годината), видът 
обитава различни водоеми, както с течащи, така и със стоящи води – реки, блата, канали, 
корита на чешми и дори малки локви, като много рядко се отдалечава от водата на повече 
от 0,5-0,6 до 1,0 м.  
В стандартния формуляр е отчетено, че видът е отбелязан като много рядък (V), като 
размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
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територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (А) отлично опазване; Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (В) не изолирана 
популация, но на границата на района на разпространение. Цялостната оценка на 
стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност;  
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010 – 
категория слабо засегнат.  

 
1171 Голям гребенест тритон  (Triturus karelinii ) 
Местообитанията му са свързани с водните екосистеми. В България е разпространен до 
надморска височина от 1400 m. Обитава блата, наводнени изкопи и други застояли 
водоеми, като предпочита изобилстващите с подводна растителност.  
В стандартния формуляр е отчетено, че видът е отбелязан като много рядък (V), като 
размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (А) отлично опазване; Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (В) не изолирана 
популация, но на границата на района на разпространение. Цялостната оценка на 
стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност;  
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010 – 
категория слабо засегнат. 

 
1193 Жълтокоремна бумка (Bombina bombina) 
Въпреки, че зимува на сушата, през активния си период (топлата част от годината) видът 
обитава различни водоеми, както с течащи, така и със стоящи води – реки, блата, канали, 
корита на чешми и дори малки локви, като много рядко се отдалечава от водата на повече 
от 0,5-0,6 до 1,0 м.  
В стандартния формуляр е отчетено, че популацията на вида е отбелязана като  (D) 
незначителна, като размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 
популациите на цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на 
опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (А) отлична стойност;  
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010 – 
категория слабо засегнат.  
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Клас Влечуги ( Reptilia ) 
  
1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 
В повечето области от ареала си, Европейската блатна костенурка може да бъде открита в 
разнородни бавнотечащи води или блатисти местности, някои от които напълно могат да 
пресъхнат по време на лятото. Типични примери са дренажни канали, рибарници, блата, 
езерца, реки и малки потоци, бракичните води на естуарите, крайбрежни водни площи. 
Характерно за местообитанията е наличието на богата водна растителност. 
Новоизлюпените малки предпочитат плитки води с не повече от половин метър дълбочина.  
В стандартния формуляр е отчетено, че видът е отбелязан като много рядък (V), като 
размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (А) отлично опазване; Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (А) отлична стойност;  
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010.4 – 
категория потенциално застрашен (слаб риск). 

5194 Пъстър смок (Еlaphe sauromates)  

В края на XIX и първото десетилетие на XX в. е често срещан в Северна България и 
източните части на Южна България. От тези райони са съобщени много находища, 
установени през 20-те и 30-те години на XX в. През последните петдесет години има само 
няколко сигурни сведения за находки северно от Стара планина и в западната половина на 
Горнотракийската равнина. Сравнително запазени са популациите на места в Източните 
Родопи, Тунджанския край, Сакар и Странджа, но и там видът е рядък. Установен е и в 
нови находища в Северна България (Никополско), Шуменско, Черноморското крайбрежие 
между р. Батова и с. Китен, Бесапарските възвишения южно от Пазарджик, Асеновградско, 
Хасковско, Свиленградско, Средецко. Всички находища у нас са до 400 m н. в. (непубл. 
данни). Местообитания: Предимно места с редки гори и храсти или със степен вид 
растителност, където предпочита валози, долове и др. Навлиза и в покрайнините на блата в 
търсене на гнезда на птици.Биология. Дневно активен. Основната му храна през пролетта са 
яйца и малки на птици, през лятото и есента – гризачи. Снася 4–14 яйца. Малките по 
окраска приличат на възрастните, но с по-малко жълт цвят. Достига дължина 180, рядко – 
200 cm. Не е отровен. Природозащитен статус: в България: застрашен вид ЕN; ЗБР-II, III. 
международен:БеК-II; ДХ-II, IV.  
В стандартния формуляр е отчетено, че популацията на вида е отбелязана като  (D) 
незначителна, като размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 
популациите на цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на 
опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (А) добро или слабо опазване (елементи в отлично състояние, 
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независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (В) добра стойност;  
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010.4 – 
категория почти застрашен. 
 

1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 
Среща се в цялата страна до около 1300 м.н.в., с изключение на Северозападна България и 
високите полета (и околните планини) на Западна България. Вследствие на интензивното 
земеделие е почти напълно изчезнала от Тракийската низина и от много райони на 
Дунавската равнина. Местообитание: Обитава както и открити пространства с разпръсната 
дървесна и храстовидна растителност, така и разредени гори и храсталаци. Храна: През 
пролетта и есента е активна почти целодневно, а през летните месеци само сутрин и 
привечер. На много места се наблюдават сезонни миграции – в началото на лятото към по-
гористи места, а в края на лятото към по-открити. Храни се с тревисти растения, по-рядко с 
опадали плодове и др. Копулацията обикновено е през април и първата половина на май. 
Яйцата се снасят в началото на лятото, а малките се излюпват в края на лятото или 
началото на есента.  
В стандартния формуляр е отчетено, че популацията на вида е отбелязана като  (D) 
незначителна, като размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 
популациите на цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на 
опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (А) отлично опазване; Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (В) не изолирана 
популация, но на границата на района на разпространение. Цялостната оценка на 
стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност;  
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 
2007, категория уязвим. 

1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 
Среща се в цялата страна до около 1300 м.н.в., с изключение на Северозападна България и 
високите полета (и околните планини) на Западна България. Вследствие на интензивното 
земеделие е почти напълно изчезнала от Тракийската низина и от много райони на 
Дунавската равнина. Местообитание: Обитава както и открити пространства с разпръсната 
дървесна и храстовидна растителност, така и разредени гори и храсталаци. Храна: През 
пролетта и есента е активна почти целодневно, а през летните месеци само сутрин и 
привечер. На много места се наблюдават сезонни миграции – в началото на лятото към по-
гористи места, а в края на лятото към по-открити. Храни се с тревисти растения, по-рядко с 
опадали плодове и др. Копулацията обикновено е през април и първата половина на май. 
Яйцата се снасят в началото на лятото, а малките се излюпват в края на лятото или 
началото на есента.  
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В стандартния формуляр е отчетено, че видът е отбелязан като  типичен (С), като размерът 
и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 
степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение.  Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на 
(А) отлична стойност;  
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 
2007, категория почти застрашен. 
 
4.5.2.3 Бозайници, предмет на опазване в защитена зона BG0000615 ,,Деветашко 
плато” 
 
Разред Прилепи ( Chiroptera ) 
 
1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros) 
В стандартния формуляр е отчетено, че популацията на вида в зоната наброява 11-50 
индивида и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на популацията на 
вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p 
> 0%. В известните летни находища на вида са установени 21 екземпляра, а в известните 
находища за зимуване – 12. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които 
са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 
оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) значима стойност;  
Наблюдават се промени в оценките на актуализирания Стандартен формуляр, които се 
базират на най-последните данни получени в резултат на теренни изследвания и 
обобщаване на всички литературни данни за разпространението и състоянието на вида в 
България. Стойностите за численост са сума от преки преброявания на терен във всички 
известни находища на вида в зоната. 
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) в зоната са установени общо 6 находища, 
площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 292.1 ha (2% от 
площта на защитената зона), площта на потенциално подходящите ловни местообитания е 
оценена на 1188,7 ha (7,9% от площта на защитената зона), площта на урбанизираните и 
неподходящите за вида местообитания е оценена на 3824,2 ha (25,5% от площта на 
защитената зона). ПС в зоната – благоприятно. 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 
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1324 Голям нощник (Myotis myotis) 
В стандартния формуляр е отчетено, че популацията на вида в зоната наброява 500-2000 
индивида и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на популацията на 
вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (В) 15% >= 
p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида 
и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; Степента на 
изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността 
на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност;  
Промените в оценките на актуализирания Стандартен формуляр се базират на най-
последните данни получени в резултат на теренни изследвания и обобщаване на всички 
литературни данни за разпространението и състоянието на вида в България. Стойностите за 
численост са сума от преки преброявания на терен във всички известни находища на вида в 
зоната. 
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) в зоната са установени 4 находища. В 
известните летни находища на вида са установени 2000 екземпляра, а в известните 
находища за зимуване – 2, площта на потенциално най-благоприятните местообитания е 
оценена на 223.5 ha (1.5% от площта на защитената зона), площта на потенциалните 
подходящи ловни местообитания е оценена на 11504 ha (76,7% от площта на защитената 
зона). Според изготвения модел, площта на урбанизираните и неподходящите за вида 
местообитания е оценена на 250 ha (1,7% от площта на защитената зона). ПС в зоната – 
благоприятно. 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти застрашен. 
 
1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) 
В стандартния формуляр е отчетено, че популацията на вида в зоната наброява 400-1300 
индивида и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на популацията на 
вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (В) 15% >= 
p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида 
и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; Степента на 
изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността 
на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност;  
Промените в оценките на актуализирания Стандартен формуляр се базират на най-
последните данни получени в резултат на теренни изследвания и обобщаване на всички 
литературни данни за разпространението и състоянието на вида в България. Стойностите за 
численост са сума от преки преброявания на терен във всички известни находища на вида в 
зоната. Промяната в оценката за „Популация“ и „Обща“ от С на В се дължи на прецизиране 
на стойностите за минимална и максимална численост в резултат на събраните данни на 
ниво зона и съпоставката ѝ като дял от изчислената национална численост на вида. 
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По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) в зоната са установени 5 находища. В 
известните летни находища на вида са установени 461 екземпляра, а в известните находища 
за зимуване – 1237. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена 
на 656.2 ha (4.4% от площта на защитената зона), площта на потенциално подходящите 
ловни местообитания е оценена на 1140 ha (7,6% от площта на защитената зона), площта на 
урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 3821 ha (25,5% от 
площта на защитената зона). ПС в зоната - благоприятно. 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти застрашен. 
 
1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) 
В стандартния формуляр е отчетено, че популацията на вида в зоната наброява 8000-34000 
индивида. Установени са общо 4 находища в зоната. В известните находища за зимуване в 
зоната са били установени общо 33203 екземпляра. В известните летни находища в зоната 

са били установени общо 8501 екземпляра. Видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (А) 100% >= p > 15%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) 
добро опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 
стойност;  
Промените в оценките на актуализирания Стандартен формуляр се базират на най-
последните данни получени в резултат на теренни изследвания и обобщаване на всички 
литературни данни за разпространението и състоянието на вида в България. Стойностите за 
численост са сума от преки преброявания на терен във всички известни находища на вида в 
зоната. Промяната в графите „Популация“ и „Обща оценка“ от С на А се дължи на 
прецизиране на стойностите за минимална и максимална численост в резултат на събраните 
данни на ниво зона и съпоставката ѝ като дял от изчислената национална численост на 
вида. 
 
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) площта на потенциално най-
благоприятните местообитания е оценена на 280.8 ha (1.9%  от площта на защитената зона), 
площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 2183 ha (14,6% от 
площта на защитената зона), площта на урбанизираните и неподходящите за вида 
местообитания е оценена на 10 ha (0,1% от площта на защитената зона). ПС на вида в 
зоната – благоприятно. 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II и III, Бонска конвенция – Приложение II, 
EUROBATS, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
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1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinni) 
Изключително пещерен вид – през цялата година обитава пещери и подземни галерии. В 
повечето случаи летните убежища са малки, сухи и проветриви пещери. Зимни убежища са 
големи водни пещери с висока влажност и температура от 2 до 6 градуса. Извършва 
сравнително дълги миграции между летните и зимните си убежища. Ловува нощем край 
реки, главно с насекоми, уловени над водната повърхност. 
В стандартния формуляр е отчетено, че популацията на вида наброява 251-500 индивида, 
като съотнесена към популациите на вида на цялата територия на страната се оценява на 
(В) 15% >= p > 2%. Установени са 4 находища на вида в зоната. В известните летни 
находища на вида и находищата на зимуване са установени съответно по 500 екземпляра. 
Видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (В) 15% >= p > 
2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; Степента на изолираност 
на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (В) добра стойност;  
Промените в оценките на актуализирания Стандартен формуляр се базират на най-
последните данни получени в резултат на теренни изследвания и обобщаване на всички 
литературни данни за разпространението и състоянието на вида в България. Стойностите за 
численост са сума от преки преброявания на терен във всички известни находища на вида в 
зоната. Промяната в оценката за „Популация“ и „Обща“ от C на B се дължи на прецизиране 
на стойностите за минимална и максимална численост в резултат на събраните данни на 
ниво зона и съпоставката ѝ като дял от изчислената национална численост на вида. 
 
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) площта на потенциално най-
благоприятните местообитания е оценена на 287.4 ha (1.9% от площта на защитената зона), 
площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 2183 ha (14,6%  от 
площта на защитената зона), площта на урбанизираните и неподходящите за вида 
местообитания е оценена на 10 ha (0,1% от площта на защитената зона). ПС на вида в 
зоната – благоприятно. 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
 
1307 Остроух нощник (Myotis blythii) 
В стандартния формуляр е отчетено, че популацията на вида в зоната наброява 500-2000 
индивида и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на популацията на 
вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (В) 15% >= 
p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида 
и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; Степента на 
изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не 
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изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността 
на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност;  
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) площта на потенциално най-
благоприятните местообитания е оценена на 231.9 ha (1.5% от площта на защитената зона), 
площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 11504 ha (76,7% от 
площта на защитената зона), площта на урбанизираните и неподходящите за вида 
местообитания е оценена на 250 ha (1,7% от площта на защитената зона).  
В известните находища за зимуване в зоната са установени 2 екземпляра, а в известните 
летни находища в зоната са били установени общо 2000 екземпляра. ПС на вида в зоната – 
благоприятно.  
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти застрашен. 

 
1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) 
В стандартния формуляр е отчетено, че популацията на вида наброява 251-500 индивида , 
като съотнесена към популациите на вида на цялата територия на страната се оценява на 
(В) 15% >= p > 2%. Установени са 3 находища на вида в зоната. В известните летни 
находища на вида са установени 501 екземпляра. В зоната не са установени находища за 
зимуване на вида. Видът е отбелязан като рядък (R).Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (В) добро опазване; Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (С) значима стойност;  
Промените в оценките на актуализирания Стандартен формуляр се базират на най-
последните данни получени в резултат на теренни изследвания проведени в периода 2006-
2012 г. и обобщаване на всички литературни данни за разпространението и състоянието на 
вида в България. Стойностите за численост са сума от преки преброявания на терен във 
всички известни находища на вида в зоната. Промяната в оценката за „Популация“ от C на 
B се дължи на прецизиране на стойностите за минимална и максимална численост в 
резултат на събраните данни на ниво зона и съпоставката ѝ като дял от изчислената 
национална численост на вида. 
 
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) площта на потенциално най- 
благоприятните местообитания е оценена на 1870.7 ha (12.5 % от площта на защитената 
зона), площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 3163 ha 
(21,1 % от площта на защитената зона), площта на урбанизираните и неподходящите за 
вида местообитания е оценена на 3834  ha ( 25,6 % от площта на защитената зона). ПС на 
вида в зоната – неблагоприятно-незадоволително. 
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Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
 
1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) 
В стандартния формуляр е отчетено, че липсват всякакви данни за популацията на вида и 
видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (D) незначителна 
популация. 
Промените в оценките на актуализирания Стандартен формуляр (промяна на оценката за 
популация от С на D) се базират на най-последните данни получени в резултат на теренни 
изследвания и обобщаване на всички литературни данни за разпространението и 
състоянието на вида в България. Установяването на вида в района е изключително слабо 
вероятно (популацията би била с изключително ниска численост). 
 
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) в зоната не са установени летни и зимни 
находища на вида. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена 
на 124.1 ha (0.8% от площта на защитената зона), площта на потенциално подходящите 
ловни местообитания е оценена на 8246 ha (55% от площта на защитената зона), а според 
изготвения модел, площта на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е 
оценена на 3834 ha (25,6% от площта на защитената зона). ПС на вида в зоната - 
неблагоприятно - незадоволително.   
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
 
1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 
В стандартния формуляр е отчетено, че популацията на вида наброява 251-500 индивида , 
като съотнесена към популациите на вида на цялата територия на страната се оценява на 
(В) 15% >= p > 2%. Установени са 3 находища на вида в зоната. В известните летни 
находища на вида са установени 504 екземпляра, а в находищата за зимуване на вида само 
единични екземпляри. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 
оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност;  
Промените в оценките на актуализирания Стандартен формуляр се базират на най-
последните данни получени в резултат на теренни изследвания и обобщаване на всички 
литературни данни за разпространението и състоянието на вида в България. Стойностите за 
численост са сума от преки преброявания на терен във всички известни находища на вида в 
зоната. Промяната в графите „Популация“ и „Обща оценка“ от C на B се дължи на 
прецизиране на стойностите за минимална и максимална численост в резултат на събраните 
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данни на ниво зона и съпоставката ѝ като дял от изчислената национална численост на 
вида. 

По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) площта на потенциално най-
благоприятните местообитания е оценена на 240.4 ha (1.6 % от площта на защитената зона), 
площта на потенциално най-подходящите ловни местообитания е оценена 6256 ha (41,7 %  
от площта на защитената зона), площта на урбанизираните и неподходящите за вида 
местообитания е оценена на 74 ha (0,5 % от площта на защитената зона). ПС на вида в 
зоната - благоприятно.   
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 
 
1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)  
В стандартния формуляр е отчетено, че популацията на вида наброява 40-63 индивида, като 
съотнесена към популациите на вида на цялата територия на страната се оценява на (С) 2% 
>= p > 0%. Видът е отбелязан като рядък (R). В зоната не са установени находища на вида. 
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; Степента на изолираност 
на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана 
популация в широк обхват  на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (С) значима стойност;  
 
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) като потенциални местообитания за вида в 
зоната са определени всички площи, за които пригодността в изготвения индуктивен модел 
е над 0.3. Площта на потенциалните местообитания е оценена на 2020 ha (13.47 % от 
площта на защитената зона), площта на местообитанията с високо качество по индуктивен 
модел е оценена на 259 ha (1.7% от площта на защитената зона). ПС на вида в зоната – 
неблагоприятно-незадоволително. 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 
 
1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 
В стандартния формуляр е отчетено, че популацията на вида наброява 1000-2500 индивида, 
като съотнесена към популациите на вида на цялата територия на страната се оценява на 
(В) 15% >= p > 2%. Видът е отбелязан като типичен (С) за зоната. Установени са 5 
находища на вида в зоната. В известните летни находища на вида са установени 2500 
екземпляра, а в находищата за зимуване на вида - 100. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (В) добро  опазване; Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана 
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популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (В) добра стойност;  
 
Промените в оценките на актуализирания Стандартен формуляр се базират на най-
последните данни получени в резултат на теренни изследвания и обобщаване на всички 
литературни данни за разпространението и състоянието на вида в България. Стойностите за 
численост са сума от преки преброявания на терен във всички известни находища на вида в 
зоната. Промяната в графата „Популация“ от С на В и „Обща оценка“ от С на В се дължи на 
прецизиране на стойностите за минимална и максимална численост в резултат на събраните 
данни на ниво зона и съпоставката ѝ като дял от изчислената национална численост на 
вида. 
 
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“ (МОСВ, 2013) площта на потенциално най-
благоприятните местообитания е оценена на 796.9 ha (5.3% от площта на защитената зона), 
площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 731 ha (4,9% от 
площта на защитената зона), площта на урбанизираните и неподходящите за вида 
местообитания е оценена на 3783 ha (25,2% от площта на защитената зона). ПС на вида в 
зоната – благоприятно. 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
 
Разред Хищници (Carnivora) 
 
1355 Видра (Lutra lutra, Linnaeus, 1758) 
Видът подържа относително стабилна популация на територията на ЗЗ, за което може да се 
съди по броя на отразените в стандартния формуляр животни (7-8). Местообитанията му са 
свързани с разнообразни водни басейни. Предпочита водоеми, обрасли с гъста крайбрежна 
растителност или с труднодостъпни скалисти брегове. Активна е през нощта, но на 
труднодостъпни за човека места – и през деня. Храни се с риба, водни полевки, птици, 
жаби, раци.  
В стандартния формуляр е отчетено, че  размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (С) 15% >= p > 
2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване; Степента на 
изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността 
на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност; 
 
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) площта на водоемите и на бреговете им, 
подходящи за обитаване от видрата в зоната е 507,95 ha. Дължината на речните участъци и 
изкуствените канали в зоната, подходящи за обитаване от видрата е 40,97 km, а площта на 
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бреговете им e 465,27 ha. В зоната от 50% до 100% от бреговете на реката са подходящи за 
укрития и бърлоги на видрата в крайбрежните зони с ширина 20 м. Не е установена 
фрагментация на обитанията. ПС на вида в зоната – благоприятно. 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение II, CITES – Приложение I, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 
и 4, Червена книга на България – Уязвим, IUCN 2007 – категория почти застрашен. 
 
2609 Добруджански среден хомяк (Mesocricetus newtoni). 
В България видът е разпространен в Добруджа, средната и източната част на Дунавската 
равнина на запад до река Огоста. Среща се и в изолирани находища южно от Стара планина 
(„Бозайниците в България”). Степен вид. Среща се в Добруджа, средната и източната част 
на Дунавската равнина на запад до река Огоста (Градев , 2003). Заселва аграрни райони в 
низините и равнините с преобладаване на многогодишни тревисти култури върху тежки 
почви, като числеността му в селскостопанските площи е по-висока, в сравнение с "дивите" 
тревисти. 
В стандартния формуляр е отчетено, че размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. 
Видът е отбелязан като рядък (R). Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро 
опазване. Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за 
вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) значима 
стойност;  
 
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) видът не е регистриран в зоната и няма 
ефективно заети местообитания. При направения анализ на площта на потенциалните 
местообитания с този проект е изчислено, че общата площ на потенциалните 
местообитания за целевия вид е 2063,2 ха. ПС на вида в зоната – неблагоприятно-
незадоволително. 
 
1352 Европейски вълк (Canis lupus, Linnnaeus, 1758) 
Вълкът е изключително мобилен хищник, който за денонощие изминава до 70 км, което му 
помага при намирането на храна и му позволява да затвърди трайно присъствие в 
природата. Най – вероятно на неговата мобилност се дължи отчетената наличност в ЗЗ, 
както и на факта, че той има трайно присъствие във Витоша и Рила. В района на защитената 
зона и контактните територии видът не е установен. Местообитанията му са свързани с 
лесистите терени, където вида се чувства спокоен. Този едър хищник избягва човешкото 
присъствие, както и въздействия от неговата жизнена дейност. 
В стандартния формуляр е отчетено, че популацията на вида в зоната наброява 1 индивид, 
като размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (A) отлично опазване. Степента на изолираност на 
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популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (А) отлична стойност;  
 
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) и според модела на пригодните 
местообитания в ЗЗ „Деветашко плато” потенциално пригодни за вида са 101,78 км2 или 
67,87 % от общата площ на зоната. Поради липса на регистрации на вида на терен в 
границите на зоната и около нея, според модела на ефективно заетите местообитания, няма 
такива заети от вида на територията на ЗЗ „Деветашко плато”. Очевидно зоната е 
подходяща за временно пребиваване на мигриращи индивиди. Няма бариери препятстващи 
придвижването на вида, с изключение на северната границата на зоната, където 
съществуват бариери, макар и не плътни. От цялата площ  на зоната 2,08 % е подходяща за 
биокоридор - на юг свързващи, субоптимални местообитания осигуряват за вида свързаност 
на зоната с „Язовир Стамболийски“ и „Микре“. ПС – неблагоприятно-незадоволително. 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, ЗЛ, Бернска 
конвенция – Приложение II, CITES – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 4, 
Червена книга на България – Уязвим, IUCN 2007 – категория незастрашен. 
 
1335 Лалугер (Spermophilus citellus) 
Обитава открити необработваеми места, покрити с ниска тревна растителност (ливади, 
пасища, сухи степи, покрайнините на обработваемите полета, покрай пътища и др.). 
Предпочита черноземни почви, канелени горски почви, планинско ливадни и др. Видът 
обитава необработваеми земи (целини, пасища, ливади и др.), покрити с ниска тревиста 
растителност, върху еднородни, слабоуплътнени водопропускливи почви. Не заселва 
обработваеми площи, макар да навлиза в тях за хранене (Стефанов, 2006).  

 
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (A) отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване). Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 
степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на 
(А) отлична стойност; Видът е типичен (С), като при полевото изследване (картиране) на 
целевия вид са картирани 11 потенциални местообитания на вида в зоната. В 1 от тях е 
установено находище (но не може да се говори за лалугерова колония). 
 
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) общата площ на регистрираните находища 
на Европейския лалугер в оптимални местообитания е 495 ха и субоптимални 
местообитания е 3896,5 ха. В резултат на направения индуктивен модел общата площ на 
потенциалните местообитания за целевия вид е както следва: оптимални местообитания – 
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608,6 ха и субоптимални местообитания – 5671,5 ха. В защитената зона съществуват 
достатъчно на брой биокоридори между заселените и потенциалните местообитания на 
вида. ПС на вида в зоната – неблагоприятно-лошо. 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска 
конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, Червена книга на 
България – Уязвим, IUCN 2010 – категория Уязвим. 

 
2635 Пъстър пор (Vormela peregusna, Guldenstaedt, 1770) 
В стандартния формуляр е отчетено, че размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. 
Видът е наличен (Р). Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване. 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 
оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност; 
 
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) видът не е регистриран в зоната. Площта на 
потенциалните местообитания на пъстрия пор на територията на ЗЗ „Деветашко плато“, 
изчислена въз основа на изготвения модел, възлиза на 2195,7 хектара, т.е. приблизително 22 
км². Подходящите местообитания представляват приблизително 14% от общата площ на 
зоната (14997,07 хектара, т.е около 150 км²), отделните ядра са неравномерно разпределени 
по територията й. Преобладаващата част от пригодните местообитания представляват 
пасища. Може да се каже, че зона „Деветашко плато“ предлага сравнително малко 
подходящи за целевия вид местообитания, значими за поддържане на популацията на вида 
в района. Въз основа на изготвения модел на биокоридорите може да се каже, че на 
територията на зоната липсват такива, отговарящи на изискванията. ПС на вида в зоната – 
неблагоприятно-незадоволително. 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 
2002 – категория застрашен. 
 
2633 Степен пор (Mustela eversmannii) 
В стандартния формуляр е отчетено, че размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. 
Видът е рядък (R). Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване. 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 
оценява на (В) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност; 
 
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) видът не е регистриран в зоната. Площта на 
потенциалните местообитания на степния пор на територията на ЗЗ „Деветашко плато“, 
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изчислена въз основа на изготвения модел, възлиза на 384,09 хектара, т.е. приблизително 
3,84 км². Подходящите местообитания представляват приблизително 2,56 % от общата 
площ на зоната (14997,07 хектара, т.е около 150 км²). 
Териториите, които предлагат оптимална плячка за целевия вид възлизат на приблизително 
2879,22 ха (19 % от територията на зоната), а тези със субоптимална плячка – на 4271,68 ха 
(28 % от територията на зоната), като значителна част от тях се припокриват. Въз основа на 
изготвения модел на биокоридорите може да се каже, че на територията на ЗЗ BG0000615 
почти липсват такива, отговарящи на изискванията. ПС на вида в зоната – неблагоприятно- 
незадоволително. 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 4, IUCN 2007 – 
категория уязвим. 
 
Обикновен чакал (Canis aureus) 
Хищник със среден ръст, един от трите (в някои източници четирите) бозайника от 
семейство Кучета (Canidae), открити в Африка, Азия и Югоизточна Европа. Чакалите са 
моногамни. Обитаваната площ може да бъде достатъчно голяма, за да приюти и младите 
чакали, докато си основат семейство и намерят своя собствена територия. 
Природозащитният статус е незастрашен вид. 
В стандартния формуляр е отчетено, че липсват всякакви данни за популацията и видът е 
отбелязан като типичен (С). За вида липсват данни и от проект „Картиране и определяне на 
природозащитно състояние на природни местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013). 

 
Дива котка (Felis silvestris)  
Дребен хищник от семейство Котки. Живее в скалисти или гористи местности и се храни с 
дребни бозайници, като гризачи и зайци. Размерите ѝ са малко по-големи от тези на 
произлязлата от нея Домашна котка. Дивата котка е териториално животно и, както 
повечето си роднини в семейство Котки, избягва компанията на себеподобни извън 
размножителния период, който е два пъти годишно (пролет и есен). В наши дни дивата 
котка се е превърнала в сравнително рядко животно, тъй като домашните котки и хората я 
изместват от биотопа, който традиционно обитава. Природозащитният статус е 
незастрашен вид. 
В стандартния формуляр е отчетено, че липсват всякакви данни за популацията и видът е 
отбелязан като наличен (Р). За вида липсват данни и от проект „Картиране и определяне на 
природозащитно състояние на природни местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013). 

 
Сърна (Capreolus capreolus)  
Средно голям тревопасен бозайник от разред Чифтокопитни (Artiodactyla). Широко 
разпространена в нашата страна и обичаен ловен обект. Само мъжките екземпляри 
(наречени сръндаци, ед. ч. сръндак) притежават рога — къси и изправени. През зимата 
мъжките губят рогата си, но напролет за новия размножителен сезон израстват отново. 
Тялото е червеникаво, а лицевите части са сиви. Окраската на тялото варира през 
различните сезони. Сърната е активна предимно по здрач. Когато местообитанията и са 
тихи, необезпокоявани от хора, се храни и през деня. Много бързо и грациозно животно. 
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Живее по високи места или планини, но понякога се осмелява да навлезе в пасища и редки 
гори. В миналото бе най-разпространена в Лудогорието и обработваемите площи, засети с 
житни култури и люцерна, но бракониерството там силно ограничи запаса и. Поради това, 
че теглото на възрастните екземпляри и рогата са относително по-големи в полските райони 
е видно, че те са най-добрите и местообитания. Храни се предимно с трева, дребни 
плодчета, листа и филизи. В горските комплекси основна храна през зимата е буковият 
жълъд, който сърните изравят от опадалите листа и под снега, характерно ровейки с 
предните си крака. Обича предимно свежа трева, като избягва пасбищата, където 
домашните животни замърсяват тревата. Като цяло сърната е много придирчива към 
храненето си. Природозащитният статус е незастрашен вид. 
В стандартния формуляр е отчетено, че липсват всякакви данни за популацията и видът е 
отбелязан като наличен (Р). За вида липсват данни и от проект „Картиране и определяне на 
природозащитно състояние на природни местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013). 

 

 

4.5.2.4 Безгръбначни животни, предмет на опазване в BG0000615 ЗЗ ,,Деветашко 
плато” 
 
Клас Ракообразни (Crustacea) 
 
1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium) 
Обитава потоци, ручеи и горните течения на реките в планинските райони. В Стандартния 
формуляр е отчетено, че липсват всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като 
наличен (Р). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на 
цялата територия на страната се оценява на (D) незначителна популация. Степента на 
опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (А) отлично опазване; Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (В) добра стойност; 
 
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) видът не е регистриран в зоната. В 
изследваните 9 трансекта от по 100 м2 не са установени никакви екземпляри от целевия вид. 
Средната стойност на обилието на вида в зоната е 0,0 екз./м2 (Ab = 0,0). 
Въпреки това в зоната са установени потенциални местообитания за него (21,67 ha). ПС на 
вида в зоната – неблагоприятно-незадоволително.   
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Директива 
92/43/ЕИО – Приложение 2. IUCN 2010.4 – категория застрашен вид.  

 
1032 Бисерна мида (Unio crassus) 
Обитава реките и потоците в зоната с чисти течащи води богати на кислород с корита 
покрити с дребен чакъл или пясък. Този вид е много чувствителен към еутрофикацията. 
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В Стандартния формуляр видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване. 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 
оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност. 

По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) в изследваните 11 трансекта от по 100 м2 е 
установен само 1 екземпляр (1 черупка) от целевия вид. Средната стойност на обилието на 
вида в зоната е 0,0009 екз./м2 (Ab = 0,0009±0,002). Площта на ефективно заетите 
местообитания от вида, в които той е намерен през периода на изследването е 9,74 ha. 
Общата площ на потенциалните местообитания е 144,50 ha. ПС на вида в зоната – 
неблагоприятно-незадоволително. 

 
Клас Насекоми (Insecta) 

 
6199 Euplagia quadripunctaria  
Наричана е Тигров молец на Джърси, вид дневна пеперуда. Ларвите на вида са полифагни, 
хранещи се от май до септември с коприва и малини. Видът е широко разпространен от 
Естония и Латвия на север до Средиземно море на юг.  
В Стандартния формуляр е отчетено, че видът е отбелязан като много рядък (V). Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) 
добро опазване. Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 
стойност. 

 
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013)  в зоната са установени 3 находища. 
Обилието е ниско, установен е от един екземпляр на една ловилка или от един до два 
екземпляра на три ловилки. Площта на териториите с оптимални условия за вида е 121.74 
ha. Общата площ на териториите с потенциални условия за популациите на вида е 3 070.10 
ha, респективно 20.47% от площта на зоната. ПС на вида в зоната – неблагоприятно-
незадоволително. 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение II,  Директива 92/43/ЕИО– Приложение 2 и 4,   IUCN 2010.4  – 
категория непроучен вид. 

 
1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) 
Жизненият цикъл на вида е свързан със стари дъбови дървета, където се развива ларвата 
му. Предпочита изложени на слънце, болни или умиращи стари дъбове (най-вече летен дъб, 
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по-рядко зимен дъб, бук или бряст). Предпочитани се овлажнени стволове на слънчеви 
места във гори на фаза на старост и разпадане.  
В Стандартния формуляр е отчетено, че няма никакви цифрови данни за 
размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) 
добро опазване. Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 
стойност. 
 
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) в зоната не са установени геореферирани 
находища. Общата площ на подходящите местообитания е 3501.24 ха,  
Общата площ на потенциалните местообитания е 5256.10 ха. ПС на вида в зоната – 
неблагоприятно-незадоволително. 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение II,  Директива 92/43/ЕИО– Приложение 2 и 4,   IUCN 2010.4  – 
категория уязвим. 

 
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.  
В Стандартния формуляр е отчетено, че няма никакви цифрови данни за 
размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) 
добро опазване. Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 
стойност. 
 
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) са установени общо 9 геореферирани 
находища. Общата площ на подходящите местообитания е 4953.79 ха, а общата площ на 
потенциалните местообитания е 6129.50 ха. 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение III,   Директива 92/43/ЕИО– Приложение 2,   IUCN 2010.4  – не 
фигурира. 
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1089 Буков сечко (Morimus funereus) 
Видът е свързан със старите букови гори. Ларвата се развива в мъртвата дървесина в 
буковите дървета.  
В Стандартния формуляр е отчетено, че няма никакви цифрови данни за 
размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) 
добро опазване. Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 
стойност. 
 
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) е установено 1 находище. 
Общата площ на подходящите местообитания е 5375.34 ха, а общата площ на 
потенциалните местообитания е 6292.80 ха. 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2,  Директива 
92/43/ЕИО– Приложение 2,   IUCN 2010.4  – категория уязвим. 

 
1087 Алпийска розалия (Rosalia alpine)  
Рядък вид, обитаващ стари букови масиви с надморска височина 500 – 1000 м. Ларвата е 
изключително свързана с тези гори.  
В Стандартния формуляр е отчетено, че няма никакви цифрови данни за 
размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) 
добро опазване. Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 
стойност. 
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) в зоната не са установени геореферирани 
находища, липсват оптимални и потенциални местообитания за вида и видът е изключен от 
стандартния формуляр. 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕИО– Приложение 2,   IUCN 2010.4  – 
категория уязвим. 

 
4064 Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis)  
Предпочита твърд субстрат - каменисто дъно, по-рядко дребен чакъл, води с високо 
съдържание на кислород (5.5-9.5 mg/l), по-ниска скорост на течението (0.29-1.01 m/s), 
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температура на водата 9-22оС и рН 7.5-8.3 (Angelov 2000). Видът е чувствителен към 
замърсяване. 
В Стандартния формуляр видът е отбелязан като много рядък (V). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (С) 2% >= p >0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които 
са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 
степен за вида се оценява на (B) не изолирана популация, но на границата на района на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на 
(А) отлична стойност. 
 
По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни 
местообитания и видове – фаза 1“(МОСВ, 2013) в зоната не са установени геореферирани 
находища. В изследваните 9 трансекта от по 100 м2 не са установени никакви екземпляри 
от целевия вид. Средната стойност на обилието на вида в зоната е 0,0 екз./м2 (Ab = 0,0). 
Общата площ на потенциалните местообитания в зоната е 61,89 хa. ПС на вида в зоната – 
неблагоприятно- незадоволително. 

 
4.5.2.5 Растения, предмет на опазване в BG0000615 ЗЗ ,,Деветашко плато”.  

В предмета на опазване на ЗЗ BG0000615 „Деветашко плато” е описан следният вид 
растение, предмет на целенасочено опазване: 

 
2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum)  
Среща се ограничено в цялата страна, до 1100 m н. в. Сравнително по-често в карстовите 

райони на Предбалкана, Стара планина, Знеполски район, Родопи (Изт.). Морфология и 

биология. Многогодишно тревисто растение с 2 яйцевидни грудки. Стъблата високи 30–90 
cm, с 5–8 сиво-зелени, елиптични листа. Съцветията с 20–40 цвята, рехави. Околоцветните 
листчета събрани в шлем, виолетово-бели с надлъжни линии. Устната 3-делна; страничните 
дялове линейни, извити, дълги 9–22 mm, вълнисти по края; средният дял дълъг 4,5–8,5 cm, 
леко усукан, на върха 2-делен. Шпората 4,5–7 mm. Цв. VІ, пл. VІІ. Насекомоопрашващо се 
растение. Размножава се със семена. Местообитания и популации. Среща се по открити, 
слънчеви места, по-често на варовити каменисти почви, по слабо използвани пасища, сред 
храсталаци и на горски поляни в светли широколистни гори. Популациите обикновено 
заемат неголеми площи (до 0.01–1 ha) и са с неголяма численост (до 50–100 растения). 
Рядко са наблюдавани находища с по-големи площи (до 5 ha), но с ниска плътност на 
популациите.  
Видът не е включван в Стандартния формуляр за зоната. Установен е за първи път в 
защитена зона “Деветашко плато” по време на проучванията по проект „Картиране и 
определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове – фаза 
1“(МОСВ, 2013). Установено е едно находище на вида край горски път, в непосредствена 
близост до с. Брестово. Общата площ на местообитанията на Himantoglossum caprinum в 
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защитена зона „Деветашко плато” е 3,88 ха.  ПС на вида в зоната – неблагоприятно – 
незадоволително. 
В изготвения Стандартен формуляр, във връзка с горепосочения проект, видът е отбелязан 
като много рядък (V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 
популациите на цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p >0%. Степента на 
опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (В) добро опазване; Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (В) добра стойност. 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, CITES(2), IUCN 2010.4 
– категория Уязвим VU.  
 

4.5.2.6 Птици предмет на опазване в BG0002102 ЗЗ ,,Деветашко плато”.  

В Заповедта за обявяване на зоната като приоритетни за опазване видове (такива от 
Приложение I на Директива 2009/147/EC), са дадени 20 вида птици.  
По-долу е направен подробен самостоятелен анализ по отношение на разпространението, 
екологията,  регистрираното присъствие или вероятното такова за всеки отделен вид от 
приоритетните за опазване видове птици (такива от Приложение I на Директива 
2009/147/EEC), които са предмет на опазване  в  ЗЗ „Деветашко плато”. 

              
A215 Бухал (Bubo bubo Linnaeus, 1758) 
Обитава планини, предпланини, стари широколистни гори, скалисти терени в ниски части 
на страната, открити територии в равнини и планини(при ловуване), части от 
Черноморското крайбрежие. Гнездови местообитания: Основно непристъпни скални 
масиви, рядко и стари широколистни гори. Хранителни местообитания: Основно открити 
територии, а рядко и проредени гори и храсталачни съобщества. Характер на пребиваване: 
Местен(постоянен) вид. Хранене: бозайници, птици, влечуги, насекоми, както и мърша.  
В Стандартния формуляр е отчетено, че местната популация се състои от 4-5 гнездящи 
двойки. Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на 
цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
 
A246 Горска чучулига (Lullula arborea Linnaeus, 1758) 
Наблюдава се почти по цялата територия на страната – в ниските и равнинни части, в 
предпланини и хълмисти територии, в планини. Местообитания: Открити територии в 
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равнини, котловини, хълмисти терени, до и сред гори и горски масиви и комплекси. 
Гнездещ прелетник. Хранене: Дребни безгръбначни, основно насекоми, и семена.  
В Стандартния формуляр е отчетено, че местната популация се състои от 107-210 гнездящи 
двойки. Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на 
цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност 
на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (С) значима стойност. 

 
A224 Козодой (Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758) 
Наблюдава се почти по цялата територия на страната. Местообитание: Равнинни, 
полупланински и нископланински гори, най-често широколистни. Характер на пребиваване 
Прелетен (гнездещ прелетник) и преминаващ. Хранене: Летящи насекоми.  
В Стандартния формуляр е отчетено, че местната популация е представена от 15-25 
гнездящи двойки. Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 
популациите на цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на 
опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (А) отлично опазване; Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (В) добра стойност. 
 
A122 Ливаден дърдавец (Crex crex Linnaeus, 1758) 
През размножителния период и по време на сезонните миграции се среща в открити 
територии на различни места в ниските части на страната, по време на миграции по 
Черноморското крайбрежие, Ловешка област, Плевен, Софийско. Местообитание: 
Обработваеми площи в равнини и полупланински райони. Предпочита по – влажни терени 
в съседство, покрити с избуяла тревна растителност. Характер на пребиваване: Прелетен 
(гнездещ прелетник) и преминаващ.  
В Стандартния формуляр е отчетено, че зоната се посещава за размножаване от 17-23 
гнездящи двойки. Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 
популациите на цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на 
опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
Съгласно информация от Доклад за миграция на вида, прелет е регистриран основно по 
Черноморското крайбрежие и Софийското поле. В доклада не са посочени миграционни 
коридори както и преобладаващата посока на пролетните и есенни миграции на вида  
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A234 Сив кълвач (Picus canus Gmelin, 1788) 
Среща се в различни части на страната. Регистриран е на н. в. не по-големи от 800-900 m, 
като над тази граница (900 m н. в.) срещането на индивиди и регистрирането на случаи на 
гнездене следва да се смята за твърде малко вероятно. Местообитание: Обитава основно 
стари и средновъзрастни широколистни гори в равнини и в нископланински части, а също и 
паркове, в т. ч. и вътрешноградски (напр. редки случаи на гнездене и опити за гнездене са 
регистрирани в големите вътрешноградски паркове на гр. София  (Кючуков, 1995, 2000, 
2001а,б, 2002). Характер на пребиваване: Постоянен вид. Хранене: Основно насекоми, а 
през есенно-зимния период и плодове и семена.  
В Стандартния формуляр е отчетено, че местната популация се състои от 1 гнездяща 
двойка. Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на 
цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (С) значима стойност. 
 
A338 Червеногърба сврачка (Lanius collurio Linnaeus, 1758) 
Наблюдава се по цялата територия на страната. Местообитание: Открити територии с малко 
количество ниска и некомпактна дървениста растителност, храсталачни съобщества, 
проредени участъци на гори, паркове, градини, населени места, промишлени зони. 
Характер на пребиваване: Прелетен (гнездещ прелетник). Хранене: Основно насекоми, в т. 
ч. и едри, и други безгръбначни, като индивидите проявяват и хищничество към 
себеподобни – регистрирани са случаи на хранене с малки на дребни птици, а също и с 
дребни бозайници, влечуги, земноводни.  
В стандартния формуляр е отчетено, че зоната се посещава за размножаване от 500- 1000 
двойки. Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на 
цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (В) добра стойност; 
 
A030 Черен щъркел (Ciconia nigra Linnaeus, 1758) 
Наблюдава се почти по цялата територия на страната. Местообитание: За разлика от белия 
щъркел, който живее в населени места и в други застроени територии, черният щъркел 
избягва човешкото присъствие – обитава извънселищни територии. Гнезди основно по 
непристъпни скални масиви, а, макар и рядко – и по едроразмерни дървета в гори. Хранене: 
Ловните територии са основно водни обекти – реки, рекички, потоци, езера, блата, а по-
рядко – и мочурливи места и влажни ливади с ниска тревна растителност. За разлика от 
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белия щъркел, черният много по-често и то основно, се храни с риба. Характер на 
пребиваване: Прелетен (гнездещ прелетник) и преминаващ. Хранене: Риби, и други водни 
животни.  
В Стандартния формуляр е отчетено, че зоната се посещава за размножаване от 3-4 
гнездящи двойки и 1 преминаващ индивид. Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. 
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично 
състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на 
изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността 
на обекта за опазването се оценява на (С) значима стойност. 
В Доклад за миграция на вида е упоменато, че видът мигрира на широк фронт над страната. 
Преобладаващите миграционни коридори в централната част на страната са север-юг. 
 
А238 Среден пъстър кълвач (Picoides medius)  
У нас се среща в широколистни и смесени гори, паркове и стари овощни градини, рядко в 
стари гори сред открити пространства и по-обширни крайречни насаждения. Постоянно 
пребиваващ вид. През зимата се среща по-често в равнини. Гнезда с яйца са наблюдавани 
през май, а в началото на юни - излюпени малки. Хралупата се дълбае за 8-20дни. Мътят и 
двете птици. Малките напускат гнездото на 20-23 дневна възраст. Насекомоядна птица, 
която се храни специализирано с вредни за горското стопанство насекоми. Рядко използва 
за храна яйцата и личинките на мравки. Защитен вид. 
В Стандартния  формуляр е посочено, че територията на ЗЗ е постоянно обитавана от 1-5 
гнездящи двойки. Тези двойки спрямо числеността на вида в страната се оценяват на (C) – 
2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение 
за вида, и възможностите за възстановяване са оценени на (В) – добро опазване (добре 
запазени елементи на средата); Степента на изолираност на индивидите се оценява на (C) – 
неизолиран в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на възможностите за 
опазването на вида в ЗЗ е оценена на (С) – значима стойност. 
 
А511 Ловен сокол (Falco cherrug) 
Постоянен и преминаващ вид, в миналото значително по-често срещащ се, за разлика от 
сегашното му състояние в страната. В края на XX и началото на XXI в., е установен 
катастрофален спад на числеността му. В страната за вида са били характерни два типа 
гнездови местообитания – заливни гори и скални комплекси в равнинни и планински 
райони в близост до открити територии. С намаляването на влажните зони и заливните гори 
двойките се установяват по-често в планините. Гнезди по скали и дървета в гнезда на други 
видове птици или по скални корнизи и ниши(не строи гнезда, яйцата по скални масиви 
биват снасяни и мътени върху самата скална подложка или върху навети, свлечени или 
отронени от скалата прахови, пясъчни или други материали). Храни се главно с дребни 
гризачи(лалугерите заемат важен дял от храната на вида, в т. ч. и при изхранването на 
малките) и влечуги, а също и с птици.  
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В Стандартния  формуляр е посочено, че територията на ЗЗ се посещава периодично само 
от 1 преминаващ индивид, който спрямо цялата численост на вида в страната е оценена на 
(C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможностите за възстановяване се оценяват на (В) – добро 
опазване(добре запазени елементи на средата); Степента на изолираност на гнездовия 
комплекс е оценена на (B) – - не изолиран индивид, но на границата на района на 
разпространение. Цялостната оценка на възможностите за опазването на вида в ЗЗ е 
оценена на (B) – добра стойност. 
Съгласно Доклад за миграция на вида миграционните коридори на ловният сокол са 
предимно с направление югоизток – северозапад. Видът е регистриран  при стациониране и 
нощуване при миграции основно в Добруджа и Лудогорието.   
 
А080 Орел змияр (Circaetus gallicus) 
Регистриран е, в т. ч. и като гнездещ, в различни части на страната - в равнинни, 
предпланински и нископланински части. Двойките гнездят по високи дървета, обикновено 
в гори и в гористи територии, но индивидите ловуват в открити и полуоткрити територии, в 
скални и каменисти терени, в проредени гори, в т. ч. с поляни, просеки, сечища, но не и в 
гъсти горски или храсталачно-горски участъци. Гнездещ прелетник. Храни се основно с 
влечуги, но и със земноводни, дребни бозайници, насекоми.  
В Стандартния формуляр е отчетено, че миграционната популация на вида е представена от 
2-4 гнездящи двойки. Този брой гнездещи двойки, спрямо числеността на вида в страната, е 
оценен на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване(или на опазеност) на характеристиките 
на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с 
(А) – отлично опазване; Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (C) 
– неизолирани гнездещи двойки в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 
възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (А) – отлична стойност.  

Съгласно Доклад за миграция на вида не може да се дефинира предпочитано от вида 
направление на миграционните потоци, основно то е в посока север- юг, но са регистрирани 
птици които летят в направление юг, югоизток и югозапад.    

А072 Осояд (Pernis apivorus) 
У нас е разпространен основно в планински и гористи райони - Стара планина, Рила, 
Пирин, Родопи, Средна гора, Странджа, Сакар и др., като в равнините е по-рядък.  
Гнездещо-прелетен, широко разпространен в миналото вид. В началото на 80-те години на 
XX в. числеността е определена на 200–350 двойки.  Обитава и гнезди в горски територии с 
гори в средна и зряла възраст.  
В Стандартния формуляр е отчетено, че миграционната популация на вида в ЗЗ е 
представена от 3-4 гнездящи двойки. Този брой гнездещи двойки, спрямо числеността на 
вида в страната, е оценен на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване(или на опазеност) на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 
възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (C) – неизолирани гнездещи двойки в широк обхват на 
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разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (В) – 
добра стойност. 
Съгласно Доклад за миграция на вида предпочитано от вида направление на миграционните 
потоци е в посока север-юг. 
 
А089 Малък креслив орел (Aquila pomarina) 
Гнездещ-прелетник, преминаващ и отчасти зимуващ вид. В миналото е бил често срещан, 
но през периода 1950–1980 г. става все по-рядък. Понастоящем близо 50% от популацията 
му (350–400 гнездещи двойки) е концентрирана в Източни Родопи, Сакар, Дервентските 
възвишения и Странджа, около 25% са концентрирани в Източна Стара планина и Източна 
Средна гора и около 15% са в Дунавската равнина и по крайбрежието на р. Дунав и 
островите. Гнезди основно на широколистни дървета, на височина 6–25 м във вече 
възрастни  горски масиви от бук, дъб или смесени насаждения, стари полезащитни пояси и 
други горски площи, в близост до просторни тревни съобщества и край селскостопански 
земи, в които индивидите и двойките ловуват.  
В Стандартния формуляр е отчетено, че гнездовият комплекс на вида в ЗЗ е представен от 
10 преминаващи индивида, популацията на които спрямо числеността на вида в страната, е 
оценена на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида, и възможностите за възстановяване са оценени на (В) – добро 
опазване; Степента на изолираност на индивидите се оценява на (C) – неизолиран в широк 
обхват на разпространение. Цялостната оценка на възможностите за опазването на вида в 
ЗЗ е оценена на (С) – значима стойност.  
Съгласно Доклад за миграция на вида основният фронт на миграция е през Западна 
Добруджа и Лудогорието. Предпочитано от вида направление на миграционните потоци 
през пролетната миграция е в посока север-юг, а през есенната – север-северозапад- юг-
югоизток. 
 
A243 Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla) 
У нас е гнездещ-прелетник и преминаващ вид, в миналото широко разпространен в цялата 
страна. Днес ареалът на вида е разкъсан на отделни малочислени групи, запазени само в 
райони с оптимални за гнезденето на вида местообитания. По-многобройни гнездови 
комплекси са регистрирани и съобщавани за Крайморска Добруджа, Бесапарските ридове, 
край Сливен, за някои райони северозападно от София – при Драгоман и селата Безден, 
Богьовци и Големо Малово, в някои части на Тракийската низина. Обитава разнообразни 
открити местообитания, голи или с оскъдна тревиста растителност. Предпочита сухи 
каменисти степи и пасища. Среща сe и в крайморски дюни, обработваеми площи и 
пустеещи земи. Гнездото си строи направо на земята. 
В Стандартния формуляр е отчетено, че гнездовият комплекс на миграционната популация 
на вида в ЗЗ е представен от 10-30 двойки. Тези двойки спрямо числеността на вида в 
страната се оценяват на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида, и възможностите за възстановяване са оценени на 
(А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на индивидите се оценява на 
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(C) – неизолиран в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на възможностите 
за опазването на вида в ЗЗ е оценена на (B) – добра стойност.  
 
A379 Градинска овесарка (Emberiza hortulana Linnaeus, 1758) 
Наблюдава се почти по цялата територия на България. Местообитание: Открити територии 
с рядка и предимно ниска дървениста растителност сред тях, проредени участъци и по-
големи по площ поляни сред и до горски масиви, млади горски насаждения и горски 
култури и пр. подобни местообитания. Характер на пребиваване Прелетен(гнездещ 
прелетник). Миграционната популация в ЗЗ се състои от 675 (650-700) гнездящи двойки и 
10 индивида. Хранене: Основно семена, дребни насекоми и други безгръбначни, които 
индивидите търсят изключително в открити терени сред тревостоя по земната повърхност, 
но не и под склопа на насаждения или по короните на дървесни и храстови индивиди. 
Малките биват изхранвани изключително с посочената животинска храна.  
В Стандартния формуляр е отчетено, че зоната се посещава за размножаване от 10 
индивида. Числеността на вида в зоната възлиза на 650-700 екземпляра. Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на 
(А) отлична стойност. 
 
A229 Земеродно рибарче (Alcedo atthis Linnaeus, 1758) 
Наблюдава се почти по цялата територия на страната, по-често в ниските и равнинните 
части на страната. Местообитание: Обитава реки, езера, потоци, морското крайбрежие, като 
двойките гнездят в изкопани от самите тях гнездови места(убежища) в стръмни и 
песъчливи речни и морски брегове. Характер на пребиваване Местен(постоянен), в т. ч. и 
скитащ през извънгнездовия период, вид. Хранене Основно малки рибки, а също и водни 
насекоми.  
В Стандартния формуляр е отчетено, че местната популация се състои от 10 гнездящи 
двойки. Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на 
цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (С) значима стойност. 
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A307 Ястребогушо коприварче  (Sylvia nisoria Bechstein, 1795) 
Наблюдава се почти по цялата територия на България. Местообитание: Храсталачни 
територии, храсталачно-горски петна, проредени участъци на гори и пр. подобни 
местообитания, като често се среща и гнезди в такива местообитания заедно с 
червеногърбата сврачка. Характер на пребиваване: Гнездещ прелетник. Хранене: Дребни 
насекоми, а също и сочни и месести плодове.  
В Стандартния формуляр е отчетено, че миграционната популация на вида е представена от 
80-120 гнездящи двойки, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на 
страната, е оценен с (C) – 2% >= p > 0%; Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ 
двойки е оценена с (C) – неизолирани гнездещи двойки в широк обхват на разпространение; 
Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (В) – добра стойност. 
 
A339 Черночела сврачка  (Lanius minor) 
Храна и местообитания. Храни се основно с едри насекоми, но лови и дребни гущери, 
птици и бозайници. Обитава пасища и обработваеми земи с единични дървета и храсти. 
Гнездене. Гнезди по дървета. Снася 5 - 7 яйца, има едно поколение годишно през периода 
май-юни. Разпространение в България. Има разпръснато разпространение в ниските части 
на страната, по-многочислена в Дунавската равнина, Добруджа и Югоизточна България. 
Миграция и зимуване. Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната 
- през август-септември. Природозащитен статус в България. Не е застрашен.  
В Стандартния формуляр е отчетено, че зоната се посещава за размножаване от 4-50 
гнездящи двойки. Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 
популациите на цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на 
опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (В) добра стойност. 

 
A031 Бял щъркел (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758) 
Наблюдава се из цялата страна. Гнездови местообитания: Населени места и други 
антропогенно засегнати със застрояване територии, и особено такива, в близост до влажни 
зони. Хранителни местообитания: Водоеми и влажни зони, открити територии. Характер на 
пребиваване: Прелетен (гнездещ прелетник) и преминаващ. Хранене: Влечуги, земноводни, 
риба, птици, бозайници и не на последно място – насекоми и др. безгръбначни.  
Стандартния формуляр е отчетено, че зоната се посещава за размножаване от 5-7 гнездящи 
двойки. Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на 
цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
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популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (С) значима стойност. 

В доклад за миграцията на вида е посочено, че основните направления на миграция са 
север-юг, а в Западна Добруджа -  и северозапад-югоизток. 

А403 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus).  
У нас, в северната част на страната, гнезди на запад до долината на р. Лом, в т. ч. и в 
Искърския пролом при с. Карлуково, но се среща целогодишно и по-западно – в района на 
гр. Белоградчик.  По време на прелет се среща главно по Черноморието, а през зимата – по-
често в Южна България. Обитава скални комплекси, широколистни гори, открити и 
полуоткрити територии. Обикновено индивидите кръжат над открити или полуоткрити 
територии, в които ловуват (ловуват и от кацнало положение, наблюдавайки за появата на 
подходяща плячка). Гнездата си двойките строят най-често по скални масиви (в ниши, 
тераси, площадки), а също и по едроразмерни дърветата. Постоянен и прелетен вид. Храни 
се предимно с дребни бозайници (основно гризачи), влечуги, птици.   
В Стандартния  формуляр е посочено, че територията на ЗЗ е постоянно обитавана от 3-5 
гнездящи двойки. Тези двойки спрямо числеността на вида в страната се оценяват на (C) – 
2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение 
за вида, и възможностите за възстановяване са оценени на (А) – отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на индивидите се оценява на (C) – неизолиран в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на възможностите за опазването на 
вида в ЗЗ е оценена на (B) – добра стойност. 
В доклад за миграцията на вида е посочено, че основното направление на миграция е север-
юг. 
 

A429 Сирийски (градински) пъстър кълвач ( Picoides (Dendrocopos) syriacus Hemprich & 
Ehrenberg, 1833) 
Разпространение в България: Обитава (среща се на) ниски н. в.(обикновено под 1000 m н. 
в.) по цялата територия на страната. Местообитания: Най-вече в населени места и на други 
антропогенизирани територии с наличието на възрастна и средновъзрастна дървесна 
растителност в тях, а същo в гори(както с естествен, така и с изкуствен произход), 
храсталачни територии с наличие в тях на възрастна и средновъзрастна дървесна 
растителност и разстроени, т. е. силно проредени гори, овощни градини, паркове, в т. ч. и 
вътрешноградски(Кючуков, 1995, 2000а, 2001а,б, 2002), вилни зони и пр. Характер на 
пребиваване: Постоянен вид. Хранене Основно насекоми, а през есенно-зимния период и 
плодове(с месести ядки) и семена.  
В Стандартния формуляр е отчетено, че местната популация се състои от 4-40 гнездящи 
двойки. Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на 
цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 



ДОСВ  ОБЩ  УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА 

 

 
66 

популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (С) значима стойност. 

 

5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на 
елементите на проекта за ОУПО върху предмета и целите на 
опазване на защитените зони 

5.1. Описание и анализ на въздействието на ОУПО Летница върху типовете природни 
местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони, степен на 
въздействие 

За оценка на степента на въздействие на елементите на ОУПО върху местообитанията и 
видовете предмет на опазване в защитените зони е използвана 10-степенна скала на оценка, 
която позволява да се отчетат различните параметри на значимостта на едно въздействие, 
спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие. Степените на 
използваната скала на оценка са представени по – долу в Таблица No 5.1  и Таблица No 5.2.   

 
Таблица №  5.1 

Матрица за оценка степента на въздействие 

Степен К р и т е р и и 

0 Реализацията на проекта не оказва въздействие. 
1 Реализацията на проекта има незначително до много слабо отрицателно въздействие.  

2 
Реализацията на проекта може да предизвика временни отрицателни въздействия. Тук 
могат да се отнесат и въздействията с изцяло обратим характер непосредствено след 
преустановяването им.  

3 
Реализацията на проекта може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия. 
Тук могат да се отнесат и обратимите въздействие в по – дългосрочен план след 
преустановяването им.  

4 

Реализацията на проекта може да предизвика вторични отрицателни въздействия.  Тук 
могат да се отнесат и средносрочните въздействия с период между 1 и 2 г, които при 
прилагане на стандартни превантивни мерки са в приемливи граници. Въздействията са 
до голяма степен обратими и без прилагане на специални възстановителни мероприятия.  

5 

Реализацията на проекта може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия. 
Тук могат да се отнесат и дългосрочните въздействия с период над 2 г., които при 
прилагане на допълнително препоръчани превантивни и смекчаващи мерки са в 
приемливи граници.  Въздействията са частично обратими без прилагане на специални 
възстановителни мероприятия.  

6 

Реализацията на проекта може да предизвика синергични въздействия. Тук могат да се 
отнесат и дългосрочните въздействия с период над 2 г, които при прилагане на 
допълнително препоръчани ограничителни мерки са допустими.  Въздействията, без 
специални възстановителни мероприятия  са слабо обратими.   

7 
Реализацията на проекта може да предизвика вторични, кумулативни, синергични 
отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез 
смекчаващи/компенсиращи мерки. 

8 
Реализацията на проекта може да предизвиква значителни, вторични, кумулативни, 
синергични отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез 
смекчаващи/компенсиращи мерки. 

9 
Реализацията на проекта предизвиква значителни, средносрочни или 
дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде 
премахнато чрез смекчаващи/компенсиращи мерки. 
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10 
Реализацията на проекта предизвиква значително и постоянно/необратимо отрицателно 
въздействие. Въздействието не може да бъде премахнато чрез 
смекчаващи/компенсиращи мерки. 

  
При прилагането на изнесената по – горе матрица могат да бъдат диференцирани 5 прага 

на въздействие: 
Таблица № 5.2 

Степен Критерии 
0 Реализацията на проекта не оказва въздействие. 

От 1 до 3 
Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални 
мерки освен спазване на най-добрите практики при строителството и 
експлоатацията; 

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, ограничаване или 
премахване; 

От 7 до 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.  

 

5.1.1.  Очаквани влияния и степен на въздействие върху местообитанията,  предмет на 
опазване в ЗЗ 

Оценката на степента на въздействие върху природните местообитания (по Дир.  
92/43/ЕИО) в ЗЗ BG 0000615 „Деветашко плато” на ОУПО Летница се основава на 
влиянието върху всеки от критериите за Благоприятен природозащитен (консервационен) 
статус – площ на местообитанията в съответната зона (където има специфични по-малки по 
площ, но важни местообитания се отчитат отделно), качество на местообитанията 
(структурни и функционални параметри), бъдещи перспективи (заплахи и влияния), 
отделно се отчитат и други структурни и функционални параметри, като общата 
функционална роля на съответната зона за свързаността на мрежата – географска 
свързаност.  
Съгласно дефиницията за ,,Благоприятен консервационен статус”  определена с Член 1(д) 

на Директивата за хабитатите ( 92/43/ЕИО ), консервационния статус на едно природно 
местообитание се счита за ,,благоприятен”,  ако: 

− неговото  естествено  разпространение  (ареал),  както и площите, които то покрива в 
границите на това разпространение, са постоянни или се разширяват, и 

− съществуват необходимите структура и функции за дългосрочното му поддържане и 
е вероятно да продължат да съществуват в обозримо бъдеще, и 

− консервационния статус на характерните за него видове е благоприятен, в 
съответствие с определението за консервационен статус на вид. 
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Степен на въздействие върху местообитанията предмет на опазване в BG0000615 ЗЗ 
,,Деветашко плато”.  

 
   Очакваното въздействие от реализацията на плана върху типовете природни 

местообитания, предмет на опазване в горепосочената защитена зона:  
 

• 3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara 
1) Алкални олиго/мезотрофни водни басейни със стояща или бавно течаща (разливи край 
реки и извори) вода с бентосни формации от харови водорасли. Харовите водорасли 
формират гъсти съобщества по тинесто и тинесто-песъчливо дъно, които покриват 
частично или изцяло дъната на водните басейни на дълбочина 0-2м (рядко до 5 м). 
Понякога изчезват в резултат на пресъхване, но са с добри възобновителни способности. 
Преобладават във варовити и карстови райони. В миналото са били по-широко 
разпространени на територията на цялата страна, а днес са с ограничено разпространение, в 
повечето случаи с малки площи. Много от находищата са изчезнали (топли извори край с. 
Момин проход и с. Малко Белово), а за други има риск от изчезване или еутрофикация. При 
възстановяване на стари водни басейни и влажни зони на местата, където са се срещали 
преди, започват да се развиват отново, дори след много години. В съседство може да се 
срещне и местообитание 7220. 
2) харови водорасли от родовете: Chara, Lamprothamnium, Nitellopsis, Nitella и Tolypella и 
много висши растения: Potamogeton lucens, P. natans, Ceratophillum demersum, Lemna 
trisulca, L. minor, Myriophillum spicatum, M. verticilatum, Sparganium ramosum, Typha spp., 
Phragmites communis, Butomus umbellatus, Mentha aquatica, Heleoharis palustris, Utricularia 
vulgaris, Ranunculus aquatilis и др. 
Срещат се в Западен, Врачански, Етрополски, Габровски, Еленски Балкан, Люлин планина, 
Деветашкото плато, рибарници и язовири в северна България, Странджа, край Свищов, 
Белене, В. Търново, Левски, Шумен, Чепеларе, Кочериново, яз. Кърджали, р. Пробойница, 
р. Факийска, р. Еленица и др. Срещат се и в полу-естествени басейни – напр. стари, 
запълнени с вода изкопи. 
 
Този тип местообитание е извън периметъра на въздействие на разглеждания ОУПО и 
не се очаква да бъдат засегнат от реализацията му. При това положение очакваната степен 
на въздействие върху хабитат 3140 е както следва:                                                                                                                               
 

Таблица 5.4 
 Оценка на степента на въздействие  върху местообитание 3140. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
• 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 

Hydrocharition 
1) 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 
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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. 
2) Растения: Hydrocharition - Lemna spp., Spirodela spp., Wolffia spp., Salvinia natans, 
Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, Utricularia vulgaris, #Aldrovanda vesiculosa, Azolla 
spp., Riccia spp. Ricciocarpus natans, Ceratophyllum demersum; Nymphaeion – Nymphaea alba, 
Nuphar lutea, Nymphoides peltata, Trapa natans, Persicaria amphibia, Potamogeton natans; 
Magnopotamion - Potamogeton lucens, P. trichoides, P. perfoliatus, P. gramineus, Myriophyllum 
spicatum, M. verticillatum, Elodea canadensis. 
В цяла България, основно в ниските райони. Най-много такива езера има в Дунавската 
равнина, Тракийската низина и по Черноморското крайбрежие. 

 
Този тип местообитание е извън периметъра на въздействие на разглеждания ОУПО и 
не се очаква да бъдат засегнат от реализацията му. При това положение очакваната степен 
на въздействие върху хабитат 3150 е както следва:                                                                                                                               

 
Таблица 5.5 

 Оценка на степента на въздействие  върху местообитание 3150. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
• 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion 

albi 
1)   Отворени, ксерофилни пионерни съобщества върху плитки варовикови или алкални 
почви с преобладаване на пролетни едногодишни и сукулентни 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 региони на страната. 
Подобни съобщества могат да възникнат върху изкуствени субстрати - депозити от 
кариери, но те не бива да се вземат 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. 
2) 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. 
Ниските карстови райони в цяла България - Предбалкана, суходолията на Лудогорието, 
каньоните в Дунавската равнина, ниските планини в Западна България (Софийско). 
Навсякъде това местообитание заема малки площи и образува комплекси в зависимост от 
съотношението на голите скални разкрития и местата с тънката почвена покривка с 
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многогодишните тревни 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. 
 
Тези типове тревни фитоценози в обхвата на ЗЗ са разпространени далеч извън 
периметъра на въздействие на новите устройствени зони на разглеждания ОУП. При 
това положение не се очаква да бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на 
въздействие върху хабитат 6110 е както следва:                             

Таблица 5.6 
 Оценка на степента на въздействие върху местообитание 6110. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
• 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 
1)  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: 
a) мястото дава подслон на богата група от видове орхидеи. 
б) мястото дава подслон на важна популация от поне един вид орхидеи, считани за 
нетипични за тази територия 
в) мястото дава подслон на един или няколко вида орхидеи считани за редки, много редки 
или изключително редки за тази територия. 
2)  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. 
Животни: Papilio machaon, Iphiclides podalirius (Lepidoptera); Libelloides spp., Mantis religiosa 
(Neuroptera). 

Разпространени са в цяла България до около 1000 м н.в., по места с добре развита почва 
на варовикова основа, но могат да заемат пясъчници и дори силикатни субстрати. 
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      Тези типове тревни фитоценози в обхвата на защитените зони намират разпространение 
по места с добре развита почва на варовикова основа или пясъчници и силикатни 
субстрати.  
      Съгласно Приложение 4 към Специфичен доклад за природно местообитание 
6210*, в полигоните на местообитание 6210* не са установени важни местообитания 
на орхидеи. Независимо от това, въздействието на ОУПО върху местообитание 6210* 
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) 
(*важни местообитания на орхидеи) се оценява като значително въздействие, което е 
необходимо да бъде премахнато чрез избор на алтернативи или прилагане на 
смекчаващи и компенсаторни мерки.  
      Тази оценка се базира на обстоятелството, че засегнатата площ от 11,05 ха, 
съставлява 2.3 % от площта на този тип местообитание в ЗЗ BG0000615 ,,Деветашко 
плато”. Общата площ на местообитанието в цялата екологична мрежа възлиза на 
911146.53ха (в континентална зона), което означава, че се засягат 0,0012% от площта 
му в национален мащаб.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. №6 Схема на засегнатата площ на местообитание 6210 от Ок2 
 
       Косвено въздействие би могло да се очаква и от УЗ 2Ссж в землището на с.Горско 
Сливово.        
       Очакваната степен на въздействие върху хабитат 6210* е както следва:    

Таблица 5.7 
 Оценка на степента на въздействие  върху местообитание 6210. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
7 7 3 7 

 

• 6240* Субпанонски степни тревни съобщества 
1) Отворени ксеротермни съобщества от степен тип, доминирани от туфести житни, 
полухрастчета и многогодишни тревисти растения от съюза Festucion vallesiacae и 
свързаните с него синтаксони. Тези съобщества са развити предимно на склонове с южно 
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изложение, върху плитки и деградирали хумусно-карбонатни почви, на варовици, мергели 
и песъчливо-глинести сипеи. Срещат се в районите с континентален 
климат, на надморска височина до около 1000 м. Имат много разнообразен флористичен 
състав с участие, както на типични степни видове, така и много субсредиземноморски и 
ендемични видове.  
2) Растения: Festuca vallesiaca, F. rupicola, Stipa capillata, S. tirsa, Dichanthium ischaemum, 
Melica ciliata, Crupina vulgaris, Orlaya grandiflora, Carex humilis, Allium flavum, A. 
moschatum, Hesperis tristis, Iris pumila, Ranunculus illyricus, Teucrium chamaedrys, Т. polium, 
Medicago minima, Rhodax canus, Poa bulbosa, Scorzonera mollis, S. hispanica, Salvia nutans, 
Sanguisorba minor, Potentilla recta agg., Seseli rigidum, Sideritis montana, Alyssum alyssoides, 
Artemisia austriaca, Astragalus austriacus, A. onobrychis, Oxytropis pilosa, Herniaria incana, 
Gypsophila glomerata, Linum tenuifolium, L. tauricum, L. austriacum, Satureja montana, 
Achyllea clypeolata, Vinca herbacea. 
В Северна България – Предбалкана, Дунавската равнина, по-ограничено в Западна 
България. 

Тези типове тревни фитоценози намират разпространение в цялата страна покрай 
реки и потоци, но в случая тези, които са разпространени в обхвата на защитените 
зони  остават далече и извън периметъра на въздействие на разглеждания ОУПО и не 
се очаква да бъдат засегнати от реализацията му. При това положение очакваната степен 
на въздействие върху хабитат 6240, е както следва:                                                                                                                         

Таблица 5.8 
 Оценка на степента на въздействие  върху местообитание 6240. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 

• 6430  Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс 

Тук се включват съобщества на еутрофни високи треви от 3 подтипа:  
-    37.13 - Заливаеми поляни и ливади в крайречните гори, обрасли с високи треви 

(Veronico longifoliae -Lysimachion vulgaris); 
-    37.71 - Влажни и нитрофилни високотревни съобщества край водните течения и по 

границите на горите принадлежащи на разредите Glechometalia hederaceae и 
Convolvuleta liasepium  (съюз Aegopodion podagrariae и Filipendulion);  

-    37.8 - Хигрофилни съобщества от високи многогодишни треви в планинския и 
алпийския пояс от клас Betulo –Adenostyletea; 

Тези типове тревни фитоценози намират разпространение в цялата страна покрай 
реки и потоци, но в случая тези, които са разпространени в обхвата на защитените 
зони  остават далече и извън периметъра на въздействие на разглеждания ОУПО и не 
се очаква да бъдат засегнати от реализацията му. Очакваната степен на въздействие 
върху хабитат 6430 е както следва:                                                                                                              
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Таблица 5.9 
 Оценка на степента на въздействие върху местообитание 6430. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
• 6510 Низинни сенокосни ливади 

  Мезофилни  сенокосни  ливади  от  клас  Molinio-Arrhenatheretea (съюзи  Arrhenatherion,  
Deschampsion).  Развиват  се  върху  богати почви – най-често на алувиално - ливадни и 
смолници в низините на  реките,  влажните  долове  и  котловинните  полета.  Съобщества, 
доминирани от житни треви и с много богато разнотревие. Повечето от тях се косят 1-2 
пъти годишно след края на активния вегетационен сезон. Срещат се от влажни до сухи 
подтипове.  
По-голямата част от териториите са заети предимно с мезофитни тревни формации 

(ливади)  на мястото на гори от бряст, полски ясен, летен и дръжкоцветен дъб и др. Към 
момента голяма част от тях са превърнати в обработваеми земеделски земи. Всички тези 
площи също няма да бъдат засегнати пряко и косвено от предвижданията на ОУП. Освен 
това, дори и по характер да отговарят на изискванията за хабитат 6510, съгласно чл. 6, ал. 1 
на ЗБР, това местообитание извън границите на ЗЗ по Натура 2000 не е предмет на 
целенасочено опазване.  

Предвид това очакваната степен на въздействие върху хабитат 6510, е както следва:                

Таблица 5.10 
 Оценка на степента на въздействие  върху местообитание 6510. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
7220* Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion) 
1) Извори с твърда вода и с активно формиране на бигор в карстови райони. Тези 
образувания могат да се открият както в гори, така и в открити местности. Имат малки 
размери и точкова или линейна форма. Преобладават мъхове, привързани към варовикови 
терени. Отнасят се към съюз Cratoneurion commutati. 
2)  Подтипове 
54.1221. Бриофитни извори на твърдите води – съобщества в и край извори, просмукващи 
се води и разливи на варовити терени. Доминанти са мъхове - главно род Cratoneuron и 
Philonotis calcarea и Hygrohypnum luridum, оформящи килими или завеси по отвесни скали 
със стичаща се вода. формират се и купчинки, пропити с варовик. 
54.1222. Приизворни съобщества на Equisetum telmateia - влажни зони около извори или 
просмукваща се вода на варовити терени с глинеста почва в гористи места. Equisetum 
telmateia образува съобщества заедно с Cratoneuron commutatum, чисти или с участие на 
видове, характерни за високотревията в низините (37.1). 
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54.124. Илиро-Балкански приизворни мочури на варовити терени - съобщества развиващи 
се около извори и просмукващи се води, често образуващи шуплести (бигорни) варовикови 
конуси, разпространени на Деветашкото плато в Северна България, характерно е участието 
на Phyllitis scolopendrium. 
Растения: Phyllitis scolopendrium, Carex flacca, Eupatorium cannabinum, Silene pusilla, 
Saxifraga aizoides, Мъхове: Cratoneuron commutatum, C. commutatum var. faicatum, C. 
filicinum, C. decipiens Eucladium verticillatum, Drepanodadus vernicosus, Philonotis calcarea 
Карстови райони в цялата страна - Северна България (Западен Предбалкан, Деветашко 
плато, Шуменско плато), Искърски пролом (Лакатник), Пирин, Средни Родопи (Бачково и 
др.). 
Срещат се комплекси с преходни блата (54.5), богати мочурища (54.2) и тревни съобщества 
на варовити терени (paзред Festuco-Brometalia). 
 
Местообитание 7220 е представено в границите на защитена зона BG0000615 “Деветашко 
плато” с площ от 0,002 ха, което е много по-малко от референтната стойност 0,54 ха. 
Разликата най-вероятно се дължи на по-точно картиране в проучването (проект „Картиране 
на природни местообитания и видове – фаза 1, МОСВ 2013) на местообитания с точков 
характер. Предлага се това да е новата референтна стойност. Изворът се намира на входа на 
Чавдарската пещера, която е антропогенно променена.  
Видно от гореизложеното, този тип хабитат отсъства от териториите, предмет на планиране 
в разглеждания ОУПО. Не се очаква да бъде засегнат от реализацията на плана и 
очакваната степен на въздействие върху хабитат 7220, е както следва:     

 
Таблица 5.11 

 Оценка на степента на въздействие  върху местообитание 7220. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
Важно е да се отбележи, че с много по-голяма площ и в много по-добро състояние е друго 
находище на природно местообитание 7220, находящо се в непосредствена близост до 
границите на защитена зона BG0000615 „Деветашко плато“ – „Крушунски водопади“. То 
обаче не попада в границите на защитената зона. По данни от проект „Картиране на 
природни местообитания и видове – фаза 1“ ( МОСВ 2103), това е най-голямото и 
представително местообитание 7220 в Р.България и изключването му от зона BG0000615 
„Деветашко плато“ крие риск от увреждане и частична загуба. Районът е с много висока 
посещаемост от туристи, а в последните години и строителство в непосредствена близост. 
Считаме за подходящо включване на Природната забележителност Маарата (Крушунски 
водопади) в Натура 2000 зоната. 

 
• 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 
1) Растителност по пукнатините на голите, често отвесни варовикови скали в 
предпланините и планините, отнасяща се към клас Aspleniatea trichomanis, разред 
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Potentilletalia caulescentis и съюз Ramondion nathaliae. Характеризира се с голямо локално 
разнообразие и с участие на многобройни ендемични растителни видове. 
2) Растения: 
Сциофилни хазмофитни съобщества с участието на Cystopteris fragilis, Asplenium 
trichomanes, Asplenium viride, Parietaria lusitanica, Haberlea rhodopensis. 
Хелиофилни хазмофитни съобщества c участието на Ceterach officinarum, Asplenium ruta-
muraria, Trachelium rumelianum, Saxifraga sempervivum, S. stribrnyi, Achillea ageratifolia, 
Draba athoa, D. aizoides Inula aschersoniana, Arenaria rhodopaea, Micromeria 
dalmatica, Minuartia bosniaca, Ramonda serbica. 
Хазмофитни съобщества от алпийския пояс с участието на Leontopodium alpinum, Saxifraga 
oppositifolia, Draba tomentosa, D. scardica, Alyssum cuneifolium, Arabis ferdinandi-coburgi, 
Kernera saxatilis, Androsace villosa, Aubrieta gracilis. 
В Лудогорието, Предбалкана, Пирин, Родопи, Славянка, Стара планина. 

 
Съгласно данните от проект „Картиране на природни местообитания и видове – фаза 
1“(МОСВ, 2103) природно местообитание 8210 е установено на площ от 24.09 ха (0.16% от 
площта на зоната), докато референтната площ е 104.98 ха (0.7% от площта на зоната). 
Забелязва се съществено намаляване на територията на разпространение на местообитание 
8210 в защитена зона BG0000615 “Деветашко плато” (с 80.9 ха) в сравнение с референтната 
площ от Стандартния формуляр, като основната причина не е загуба на местообитанието, а 
обстоятелството, че е използвана по-прецизна методика. 
Природно местообитание 8210 е от най-редките в защитена зона “Деветашко плато”. 
Основен критерий за идентифициране са наличието на отвесни варовикови (или други с 
високо рН) скали (над 70°) с хазмофитна растителност. 
Този тип хабитат отсъства от териториите, предмет на планиране в разглеждания ОУПО. 
Не се очаква да бъде засегнат от реализацията на ОУПО и очакваната степен на 
въздействие върху хабитат 8210, е както следва:     

Таблица 5.12 
 Оценка на степента на въздействие  върху местообитание 8210. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
• 8310 Неблагоустроени пещери 
1) Пещери, които не са благоустроени и достъпни за широката публика, включително 
техните водни тела, обитавани от тясно специализирани, приоритетни за опазване или 
ендемични видове 
2) Растения: Само мъхове (напр. Schistostega pennata) и водораслови килими на входовете 
на пещерите. 
Животни: Изключително специализирана, високоендемична и реликтна фауна. Предимно 
безгръбначни, които живеят единствено в пещерите и подземните води - твърдокрили 
насекоми - Carabidae и многоножки - Lithobiidae. Пещерните водни безгръбначни са 
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основно ендемични и реликтни ракообразни - Isopoda, Amphipoda, Syncarida, Copepoda и 
водни мекотели - Hydrobiidae. 
Пещерите са изключително важно местообитание за прилепите - много от тях застрашени, а 
10 вида в България се размножават също в тях - Rhinolophus sp., Myotis myotis, M. blythii, 
M. capaccinii, M. emarginatus, Miniopterus schreibersii. В някои пещери 
гнездят колонии на Pyrrhocorax graculus, а привходните части се обитават от Columba livia, 
Hirundo daurica, Strix aluco, Bubo bubo. 
Карстовият релеф, включително пещерите, са характерни за района на Североизточна 
България - Поломието, суходолията - Суха и Хърсовска река, долините на реките Искър, 
Вит, Осъм, Янтра; Предбалкана; Стара планина; Краището - Конявска, Земенска, Осоговска 
планина; Северен Пирин; части от Южен Пирин и Славянка; Западни Родопи - 
Добростански масив, Триградско-Ягодински район, горно поречие на р. Арда. На 
територията на Източни Родопи са разпространени вулкански пещери в андезити. 
 
Съобразно данните от проведеното картиране и данните от Главната картотека на пещерите 
в Р.България (проект „Картиране на природни местообитания и видове – фаза 1“, МОСВ 
2013), природно местообитание 8310 е представено в зоната с общо 58 пещери. Общата 
дължина на картираните подземни галерии в регистрираните пещери е 17,8 km. Пещерната 
фауна е много богата с голям брой локални и регионални ендемити. Над 10 вида прилепи 
използват пещерите като убежища, като около 5 обекта се обитават сезонно от по-големи 
летни и/или зимни колонии. Най-значими за прилепите в зоната са Деветашката пещера, 
Урушка маара, Мандрата и други. Голяма част от пещерите са в благоприятно състояние, 
но почти всички лесно достъпни в  близост до населените места са обект на засилен 
туризъм и замърсяване. Нерегламентираният спелеотуризъм и свързаното с него 
безпокойство на прилепите набира все по-голяма популярност и масовост и в много от 
пещерите вече се забелязват следи от посетителска ерозия. Няколко пещери са в различна 
степен частично благоустроени (напр. Деветашката, Стълбица, Гарваница, Мандрата), но 
все още нямат ясно разписани планове за управление. 
Този тип хабитат отсъства от териториите, предмет на планиране в разглеждания ОУПО. 
Не се очаква да бъде засегнат от реализацията на ОУПО и очакваната степен на 
въздействие върху хабитат 8310, е както следва:     
 

Таблица 5.13 
 Оценка на степента на въздействие  върху местообитание 8310. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
 

• 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

Крайречни гори в низините и планините. Развиват се на богати алувиални почви, 
периодично наводнявани от сезонното прииждане на реката. Могат да бъдат разграничени 
три подтипа:  
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А) Монодоминантни гори на Alnus glutinosa с единично участие на Fraxinus oxycarpa (съюз 
Alno-Padion) в долните течения на реките от Черноморско-Средиземноморския басейн; 
Б) Крайречни съобщества на Alnus glutinosa и/или Alnus incana в горните и средните 
течения на реките (Alnion incanae).  
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.  
Проект „Картиране на природни местообитания и видове – фаза 1“ (МОСВ 2013) не 
предоставя допълнителни данни за площта и ПС на това природно местообитание. 
Този тип хабитат отсъства от териториите, предмет на планиране в разглеждания ОУПО. 
Не се очаква да бъде засегнат от реализацията на ОУПО и очакваната степен на 
въздействие върху хабитат 91Е0, е както следва:     

Таблица № 5.14 
 Оценка на степента на въздействие  върху местообитание 91 Е0*. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
2 1 1 2 

 
 

• 91GO Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 
1) Мезофилни гори с доминиране на Carpinus betulus и/или Quercus petraea agg. върху 
колувиални – свлечени от горната част на хълмовете, свежи, плитки почви, на варовикова 
основа. Те се срещат на сенчести, влажни склонове и долове, в суходолията и каньоните на 
Северна България. Имат характер на интразонална растителност в пояса на ксеротермните 
дъбови гори, защото са силно фрагментирани и сa на малка надморска височина (150-500 м 
н.в.). В състава им участват, както типични мезофилни видове от съюза Carpinion, така и 
по-ксерофитни видове от околните дъбови гори. 
2) Растения: Carpinus betulus, Quercus petraea agg. (вкл. Quercus daleschampii), Q. robur, Q. 
cerris, Tilia cordata, Acer campestre, Ruscus aculeatus, R. hypoglossum, Carex pilosa, Euphorbia 
amygdaloides, Symphytum tuberosum, Dentaria bulbifera, Glechoma hirsuta, 
Festuca heterophylla, Evonymus verrucosus, Sorbus torminalis, Galium pseudaristatum, Viola 
mirabilis, V. reichenbachiana, Convallaria majalis, Hedera helix, Galanthus elwesii, Lathyrus 
vernus, Doronicum orientale, Corydalis spp., Anemone ranunculoides. 
Референтната стойност за площта на местообитанието в зоната е тази от Стандартния 
формуляр - 55,04 ха или 0,37 % от площта на зоната (14997,07 хa). По данни от проект 
„Картиране на природни местообитания и видове – фаза1“(МОСВ, 2013), установената 
площ е 50,65 ха или 0,34% от площта на зоната. Местообитанието е слабо представено в 
рамките на зоната. Не са наблюдавани тенденции за промени в площта. Разликата в площта 
спрямо референтната е в следствие от различията в прилаганите методики и не се дължи на 
увреждане или унищожаване на местообитанието. 
Такива или подобни гори отсъстват от териториите, предмет на планиране с ОУПО. Не се 
очаква природно местообитание 91G0 да бъде засегнато от реализацията му и очакваната 
степен на въздействие върху този хабитат, е както следва:          
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Таблица 5.15 
 Оценка на степента на въздействие  върху местообитание 91GO. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
• 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens 
1) 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. 
2) 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, Echniops sphaerocephalus, Laser trilobum, Helleborus odorus, Althaea canabina, 
Chamaecytisus albus, Potentilla micrantha, Pulmоnaria mollis, Tanacetum corymbosum, Viola 
suavis, V. hirta. 
Референтната стойност за площта на местообитанието в зоната е тази от Стандартния 
формуляр 65,99 ха - или 0,44 % от площта на зоната (14997,07). Установената с проект 
„Картиране на природни местообитания и видове–фаза 1“ (МОСВ, 2013) площ е 124.70 ха 
или 0,83 % от защитената зона. Препоръчва се тази площ да се използва като референтна за 
бъдещи инвентаризации. 
Разликата между площта, установена с проекта и стандартния формуляр е 58,71 ха 
(нарастване с около 90%), което се дължи на различия в прилаганите методики. Оценката за 
динамиката в площта на природното местообитание е благоприятна.  
Такива или подобни гори отсъстват от териториите, предмет на планиране с ОУПО. Не се 
очаква природно местообитание 91Н0 да бъде засегнато от реализацията му и очакваната 
степен на въздействие върху този хабитат, е както следва:             
 

Таблица 5.16 
 Оценка на степента на въздействие  върху местообитание 91H0. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
• 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 
Субконтинентални   ксеротермни   дъбови   гори,   доминирани  основно  от  Quercus  cerris  
и Q.   frainetto. Формират ксеротермния дъбов пояс между 150 - 600 (800) м в цялата страна. 
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Формират плавни преходи с евросибирските степни гори (91I0) в Северна България, с 
горите на космат дъб в Южна България; и с източния бук в Странджа и Източна Стара 
планина.Срещат се на сухи, но сравнително богати сиви горски и канелени почви.  
Флористичният им състав е разнообразен и зависи от екологичните условия. Условно могат 
да бъдат разделени на три групи: 
А) Континентални смесени дъбови гори – срещат се по местата с континентален и 
преходно-континентален климат. 
Б) Субсредиземноморски смесени дъбови гори – те са разпространени в южните части на 
страната и в състава им участват много средиземноморски елементи. 
В) Евксински гори на Quercus polycarpa – разпространени са само в Странджа и Източна 
Стара планина. В състава им участват много вечнозелени видове. 
Проект „Картиране на природни местообитания и видове – фаза 1“ (МОСВ 2013) не 
предоставя допълнителни данни за площта и ПС на това природно местообитание. 
Такива или подобни гори отсъстват от териториите, предмет на планиране с ОУПО. В 
близост до УЗ 1Ок2 има наличие на местообитание 91М0, но не се очаква то да бъде пряко 
засегнато. Въздействието върху местообитание 91М0 е оценено както следва:             

                                                                                                                   Таблица № 5.17 
 Оценка на степента на въздействие  върху местообитание 91 М0. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
• 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа  
1) 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). 
2) Растения: Tilia tomentosa, Quercus ceris, Q. robur, 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. 
Референтната стойност за площта на местообитанието в зоната е тази от Стандартния 
формуляр 129,42 ha или 0,86 % от площта на зоната (14997,07 ха). Установената с проект 
„Картиране на природни местообитания и видове – фаза 1“ (МОСВ 2013) площ е 112,34 ха 
или 0,75 % от площта на зоната. Препоръчва се тази площ да се използва като референтна 
за бъдещи инвентаризации. 
Гората, в която е установено и описано местообитанието представлява липов масив в 
западната част на зоната. В близост има и още няколко полигона от същото местообитание. 
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Експертното мнение е, че разликата в размера на площта спрямо референтната е по-скоро 
резултат от различен подход при определяне на разпространението, а не от реално 
намаляване на площта. 
Такива или подобни гори отсъстват от териториите, предмет на планиране с ОУПО. Не се 
очаква природно местообитание 91Z0 да бъде засегнато от реализацията му и очакваната 
степен на въздействие върху този хабитат, е както следва:             

Таблица 5.18 
 Оценка на степента на въздействие  върху местообитание 91ZO. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

           

5.1.2 Очаквани влияния и степен на въздействие върху ихтиофауната, предмет на 
опазване в ЗЗ BG 0000615 ,,Деветашко плато”.  

1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis) 
1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) 
1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia) 
         Бяла мряна (Barbus barbus) 
         Сом (Silurus glanis) 
В обхвата на териториите, предмет на ново устройствено планиране в ОУПО, разположени 
в или в близост до ЗЗ (включително УЗ 1/Ок1, УЗ 1/Ок2 и УЗ 2/Ссж), посочените видове 
риби, предмет на опазване по Приложение II на Директива 92/43/ЕИО в ЗЗ BG0000615 
,,Деветашко плато, не се срещат поради отсъствие на подходящи водни хабитати. 
Новопроектираните УЗ 1/Ок1 и УЗ 2/Ссж, в близост до ЗЗ, не са определени като 
потенциални местообитания на видовете риби.  

Реализацията на разглеждания ОУПО не е свързана със заустване на непречистени 
отпадъчни води. При спазване на нормативните изисквания за третиране на отпадъците, не 
се очаква въздействие от реализацията на ОУПО върху местообитанията и популацията на 
видовете риби, предмет на опазване.  

 
Обобщеното въздействие върху рибите, включени в предмета на опазване, съгласно 
матрицата за оценка на степента на въздействие, представена в Таблица № 5.19, е както 
следва: 

Таблица № 5.19 
РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степента на въздействие 
Черна (балканска) мряна Barbus meridionalis 0 Липсва въздействие. 
Европейска горчивка Rhodeus sericeus amarus 0 Липсва въздействие. 

Обикновен щипок Cobitis taenia 0 Липсва въздействие. 

Бяла мряна Barbus barbus 0 Липсва въздействие. 

Сом Silurus glanis 0 Липсва въздействие. 
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5.1.3  Очаквани влияния и  степен на въздействие върху херпетофауната, предмет на 
опазване в ЗЗ BG 0000615 ,,Деветашко плато”   

Клас Земноводни (Amphibia):  

1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina)  
В териториалния обхват на новопроектираните устройствени зони в ОУПО видът би могъл 
да се срещне единствено в УЗ 1/Ок2 поради наличие в близост на територии на 
потенциални местообитания. Очакват се косвени въздействия, но в степен, която няма да 
доведе до промяна на ПС на вида в рамките на ЗЗ. Не се получава разделяне на 
потенциални местообитания. 

 
1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata).  
Териториите на новопроектираните устройствени зони, разположени в или в близост до ЗЗ 
(включително УЗ 1/Ок 1, УЗ 1/Ок2 и УЗ 2/Ссж), не са определени като потенциални 
местообитания на вида. Не се очаква въздействието да доведе до промяна на ПС на вида в 
рамките на ЗЗ. Не се получава разделяне на потенциални местообитания. 

 
1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii ) 
Териториите на новопроектираните устройствени зони, разположени в или в близост до ЗЗ 
(включително УЗ 1/Ок 1, УЗ 1/Ок2 и УЗ 2/Ссж), не са определени като потенциални 
местообитания на вида. Не се очаква въздействието да доведе до промяна на ПС на вида в 
рамките на ЗЗ. Не се получава разделяне на потенциални местообитания. 

 
Заключение:  

• УЗ 1/Ок2, в границите на ЗЗ, се намира в близост до потенциално местообитание на 
вида и предвид факта, че може да се очакват косвени и кумулативни въздействия, се 
налага мярка за отпадането й от ОУПО, при спазването на принципа за 
предпазливостта; 

• Реализацията на разглеждания ОУПО не е свързана със заустване на непречистени 
отпадъчни води. При спазване на нормативните изисквания за третиране на 
отпадъците, не се очаква въздействие от реализацията на ОУПО върху 
местообитанията и популацията на видовете земноводни, предмет на опазване в ЗЗ.  

 
Обобщеното въздействие върху земноводните – предмет на опазване, съгласно 

матрицата за оценка на степента на въздействие, представена в Таблица № 5.20, е както 
следва: 

Таблица № 5.20 
ЗЕМНОВОДНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степента на въздействие 

Червенокоремна бумка Bombina bombina 3 

Слабо въздействие, което може да бъде 
избегнато без прилагане на специални мерки 
освен спазване на най-добрите практики при 
строителството и експлоатацията; 

Жълтокоремна бумка Bombina variegata 0 липсва въздействие. 
Голям гребенест тритон Triturus karelinii 0 липсва въздействие. 
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Клас Влечуги (Reptilia)  
 
1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 
Териториите на новопроектираните устройствени зони, разположени в или в близост до ЗЗ 
(включително УЗ 1/Ок 1, УЗ 1/Ок2 и УЗ 2/Ссж), не са определени като потенциални 
местообитания на вида. Не се очаква въздействието да доведе до промяна на ПС на вида в 
рамките на ЗЗ. Не се получава разделяне на потенциални местообитания. 
 
5194 Пъстър смок (Elaphe sauromates)  
Новопроектираната устройствена зона в ОУПО УЗ 1/Ок2 е ефективно заето местообитание 
на вида, което предполага наличие на значимо въздействие. 
В района на най-близката до ЗЗ територия, подлежаща на ново устройствено планиране в 
ОУП видът не е установен. 

 
1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)  
Новопроектираната устройствена зона в ОУПО УЗ 1/Ок2 се разполага в потенциално 
местообитание на вида, което предполага наличие на въздействие. В района на най-
близката до ЗЗ територия, подлежаща на ново устройствено планиране в ОУП видът не е 
установен.  
 
1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)  
Новопроектираната устройствена зона в ОУПО УЗ 1/Ок2 е ефективно заето местообитание 
на вида шипоопашата костенурка вида, а териториите в обхвата на ЗЗ, разположени в 
близост до УЗ 2/Ссж, са определени като потенциални местообитания за вида. 
 
Заключение:  

• За новопроектираната УЗ 2/Ссж, в близост до ЗЗ, се предвижда мярка за  отдръпване 
на линията на застрояване с 50 м от границите на ЗЗ с цел избягване на преки или 
косвени въздействия върху вида шипоопашата костенурка, предмет на опазване в ЗЗ; 

• За УЗ 1/Ок2, в границите на ЗЗ, предвид факта, че може да се очакват преки и 
кумулативни въздействия, се налага мярка за отпадането й от ОУПО; 

• Реализацията на предвижданията на ОУПО не е свързана със заустване на 
непречистени отпадъчни води. При спазване на нормативните изисквания за 
третиране на отпадъците не се очаква въздействие от реализацията на ОУПО върху 
местообитанията и популацията на видовете влечуги, предмет на опазване в 
защитените зони.  
 

Обобщеното въздействие върху влечугите - предмет на опазване, съгласно матрицата за 
оценка на степента на въздействие, представена в Таблица № 5.21, е както следва: 

 
Таблица № 5.21 

ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 
Вид Оценка за степента на въздействие 

Обикновена блатна костенурка Emys orbicularis 0 Липсва въздействие. 
Пъстър смок Еlaphe sauromates 7 Значително въздействие, което е 
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необходимо да бъде премахнато чрез избор 
на алтернативи или прилагане на 
смекчаващи и компенсаторни мерки. 

Шипобедрена костенурка Testudo graeca 

5 

Средно по степен въздействие, което е 
необходимо да се отчете в комбинация с 
други фактори и да се препоръчат мерки за 
намаляване, ограничаване или премахване 

Шипоопашата костенурка Testudo hermanni 

7 

Значително въздействие, което е 
необходимо да бъде премахнато чрез избор 
на алтернативи или прилагане на 
смекчаващи и компенсаторни мерки. 

 

5.1.4  Очаквани влияния и степен на въздействие върху бозайниците,  предмет на 
опазване в ЗЗ BG 0000615 ,,Деветашко плато”  

Разред Прилепи (Chiroptera) 
За описаните по-горе 11 вида прилепи, предмет на опазване по Приложение II на Директива 
92/43/ЕИО, могат да се направят следните изводи: 

• От новопроектираната УЗ 1/Ок2 се очаква пряко негативно въздействие върху 
видовете прилепи, т.к. територията, която устройствената зона ще заема 
представлява потенциално местообитание със средна пригодност за всички видове 
прилепи с изключение на 1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus).  

• Реализирането на дейности в 1/Ок1 няма да доведе до трайна промяна на 
естествените характеристики и общата площ на потенциалните ловни местообитания 
на видовете в ЗЗ. Възможни са косвени въздействия върху потенциални 
местообитания и от реализацията на УЗ 1/Ок1, поради което следва да се 
предприемат превантивни мерки за минимизиране на въздействията от шумово и 
светлинно замърсяване върху популациите им.  

• Дейностите в устройствените зони в плана, разположени извън границите на ЗЗ не 
могат да бъдат считани за фактор, предизвикващ функционална или пространствена 
фрагментация на местообитанията.  

Обобщеното въздействие върху прилепите, предмет на опазване, съгласно матрицата за 
оценка на степента на въздействие, представена в Таблица № 5.22, е както следва: 

Таблица № 5.22 
ПРИЛЕПИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степента на въздействие 
Широкоух прилеп Barbastella barbastellus 5 Средно по степен въздействие, 

което е необходимо да се отчете в 
комбинация с други фактори и да 
се препоръчат мерки за намаляване, 
ограничаване или премахване 

Малък подковонос Rhinolophus hipposideros 5 Средно по степен въздействие, 
което е необходимо да се отчете в 
комбинация с други фактори и да 
се препоръчат мерки за намаляване, 
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ограничаване или премахване 

Голям нощник Myotis myotis 5 Средно по степен въздействие, 
което е необходимо да се отчете в 
комбинация с други фактори и да 
се препоръчат мерки за намаляване, 
ограничаване или премахване 

Голям подковонос Rhinolophus ferrumequinum 5 Средно по степен въздействие, 
което е необходимо да се отчете в 
комбинация с други фактори и да 
се препоръчат мерки за намаляване, 
ограничаване или премахване 

Дългокрил прилеп Miniopterus schreibersi 5 Средно по степен въздействие, 
което е необходимо да се отчете в 
комбинация с други фактори и да 
се препоръчат мерки за намаляване, 
ограничаване или премахване 

Дългопръст нощник Myotis capaccinni 5 Средно по степен въздействие, 
което е необходимо да се отчете в 
комбинация с други фактори и да 
се препоръчат мерки за намаляване, 
ограничаване или премахване 

Остроух нощник Myotis blythii 5 Средно по степен въздействие, 
което е необходимо да се отчете в 
комбинация с други фактори и да 
се препоръчат мерки за намаляване, 
ограничаване или премахване 

Подковонос на Мехели Rhinolophus mehelyi 5 Средно по степен въздействие, 
което е необходимо да се отчете в 
комбинация с други фактори и да 
се препоръчат мерки за намаляване, 
ограничаване или премахване 

Средиземноморски 
подковонос 

Rhinolophus blasii 5 Средно по степен въздействие, 
което е необходимо да се отчете в 
комбинация с други фактори и да 
се препоръчат мерки за намаляване, 
ограничаване или премахване 

Трицветен нощник Myotis emarginatus 0 Липсва въздействие 

Южен подковонос Rhinolophus euryale 5 Средно по степен въздействие, 
което е необходимо да се отчете в 
комбинация с други фактори и да 
се препоръчат мерки за намаляване, 
ограничаване или премахване 
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Разред Хищници (Carnivora): 

1355 Видра (Lutra lutra, Linnaeus, 1758)  

В района на най-близката до ЗЗ територия, предмет на ново устройствено планиране в (УЗ 
1/Ок1), видът е вероятно да се срещне, т.к. тази част от ЗЗ е определена като потенциално 
местообитание на вида. Предвижда се отдръпване на линията на застрояване с 50 м на тази 
УЗ от границите на ЗЗ с цел избягване на косвени въздействия върху вида. УЗ 1/Ок2, в 
границите на ЗЗ, не е определена като потенциално местообитание на вида, но предвид 
факта, че може да се очакват кумулативни въздействия, се налага мярка за отпадането й от 
ОУПО. 

 

2609 Добруджански среден хомяк (Mesocricetus newtoni) 

В района на новопроектираните устройствени зони видът не е установен. 
Новопроектираните УЗ не засягат потенциални местообитания на вида.  

 

1352 Европейски вълк (Canis lupus, Linnnaeus, 1758) 

УЗ 1/Ок2, в границите на ЗЗ, е определена като потенциално местообитание на вида, което 
предполага наличие на въздействие. От новопроектираната УЗ 1/Ок1, разположена в 
близост до ЗЗ, не се очаква косвено въздействие, т.к. тя на практика граничи с населено 
място, а видът избягва човешко присъствие.  

  

1335 Лалугер (Spermophilus citellus)  

УЗ 1/Ок2, в границите на ЗЗ, е определена като ефективно заето местообитание на вида, 
което предполага наличие на въздействие. От новопроектираните УЗ 1/Ок1 и УЗ 2/Ссж, 
разположени в близост до ЗЗ, не се очаква пряко или косвено въздействие върху 
местообитания на вида.   
 

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna, Guldenstaedt, 1770) 
Новопроектираните устройствени зони не засягат ефективно заето или потенциално 
местообитание на вида.  

2633 Степен пор (Mustela eversmannii)  
Новопроектираните устройствени зони не засягат ефективно заето или потенциално 
местообитание на вида.  

Обикновен чакал (Canis aureus)  
Новопроектираните устройствени зони не засягат ефективно заето или потенциално 
местообитание на вида.  

Дива котка (Felis silvestris)  
Новопроектираните устройствени зони не засягат ефективно заето или потенциално 
местообитание на вида.  
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Сърна (Capreolus capreolus)  
Новопроектираните устройствени зони не засягат ефективно заето или потенциално 
местообитание на вида.  

Обобщено, за описаните по-горе 9 вида бозайници, предмет на опазване по Приложение II 
на Директива 92/43/ЕИО в ЗЗ BG0000615 „Деветашко плато“, могат да се направят 
следните изводи: 

• Новопроектираната устройствена зона 1/Ок2 е определена като ефективно 
местообитание за лалугера (Spermophilus citellus) и като потенциално местообитание 
за европейския вълк (Canis lupus), което на практика предполага пряко негативно 
въздействие върху лалугера и потенциално – върху европейски вълк;   

• Останалите новопроектирани УЗ не засягат пряко или косвено потенциални 
местообитания на видовете бозайници предмет на опазване, но независимо от това, 
спазвайки принципа на превантивността се предлага за УЗ 1/Ок1 да се предвиди 
отдръпване на линията на застрояване с 50 м от границите на ЗЗ, с цел избягване на 
косвени въздействия видовете бозайници, предмет на опазване в ЗЗ BG0000615 
„Деветашко плато“, За УЗ 2/Ссж се предлага същата да не се разширява в посока към 
ЗЗ и да остане в досегашните си граници. 

• За УЗ 1/Ок2, в границите на ЗЗ, също се налага мярка за отпадането й от ОУПО 
предвид факта, че може да се очакват преки и кумулативни въздействия върху 
горепосочените видове; 

Обобщеното въздействие върху хищниците, включени в предмета на опазване на 
BG0000615 ЗЗ ,,Деветашко плато”  съгласно матрицата за оценка на степента на 
въздействие, представена в Таблица № 5.23, е както следва: 

 
Таблица № 5.23 

ХИЩНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 
Вид Оценка за степента на въздействие 

Видра Lutra lutra 3 

Слабо въздействие, което може да бъде 
избегнато без прилагане на специални 
мерки освен спазване на най-добрите 
практики при строителството и 
експлоатацията. 

Добруджански среден хомяк Mesocricetus newtoni 0 Липсва въздействие. 
Европейски вълк Canis lupus 

2 

Слабо въздействие, което може да бъде 
избегнато без прилагане на специални 
мерки освен спазване на най-добрите 
практики при строителството и 
експлоатацията. 

Лалугер Spermophilus citellus 

5 

Средно по степен въздействие, което е 
необходимо да се отчете в комбинация с 
други фактори и да се препоръчат мерки 
за намаляване, ограничаване или 
премахване 

Пъстър пор Vormela peregusna 0 Липсва въздействие. 
Степен пор Mustela eversmannii 0 Липсва въздействие. 
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Обикновен чакал Canis aureus 0 Липсва въздействие. 
Дива котка Felis silvestris 0 Липсва въздействие. 
Сърна Capreolus Capreolus 0 Липсва въздействие. 

 

5.1.5 Очаквани влияния и степен на въздействие върху безгръбначните животни,  
предмет на опазване в ЗЗ BG 0000615 ,,Деветашко плато”   

Клас Ракообразни (Crustacea): 
 

1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium) 

Новопроектираните УЗ не са определени като потенциални местообитания на вида. 
Реализацията на разглеждания ОУПО не е свързана със заустване на непречистени 
отпадъчни води. При спазване на нормативните изисквания за третиране на отпадъците, не 
се очаква въздействие от реализацията на ОУПО върху местообитанията и популацията на 
вида в защитената зона. 

 

1032 Бисерна мида (Unio crassus) 

Новопроектираните УЗ не са определени като потенциални местообитания на вида. 
Реализацията на разглеждания ОУПО не е свързана със заустване на непречистени 
отпадъчни води. При спазване на нормативните изисквания за третиране на отпадъците, не 
се очаква въздействие от реализацията на ОУПО върху местообитанията и популацията на 
вида в защитената зона. 
 
Клас Насекоми (Insecta): 
 

6199 Тигров молец на Джърси (Euplagia quadripunctaria) 

Новопроектираните УЗ не са определени като потенциални местообитания на вида  

1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) 

УЗ 1/Ок2, в границите на ЗЗ, също е определена като потенциално местообитание на вида и 
предвид факта, че може да се очакват преки и кумулативни въздействия, се налага мярка за 
отпадането й от ОУП. 

  

1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus) 

Новопроектираните УЗ не са определени като потенциални местообитания на вида.  
 

1089 Буков сечко (Morimus funereus) 

Новопроектираните УЗ не са определени като потенциални местообитания на вида. 
 

4064 Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis) 

Новопроектираните УЗ не са определени като потенциални местообитания на вида. 
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Обобщено, за описаните по-горе 7 вида безгръбначни, предмет на опазване по Приложение 
II на Директива 92/43/ЕИО в ЗЗ BG0000615 „Деветашко плато“, могат да се направят 
следните изводи: 

• Нито една от новопроектираните устройствени зони в и в близост до ЗЗ не засяга 
пряко ефективно заети местообитания на видовете, предмет на опазване в ЗЗ. От 
1/Ок2 се засяга единствено потенциално местообитание на обикновен сечко 
(Cerambyx cerdo) 

• За УЗ 1/Ок2, в границите на ЗЗ, се налага мярка за отпадането й от ОУП предвид 
факта, че може да се очакват преки и кумулативни въздействия върху 
горепосоченият вид.  

Обобщеното въздействие върху безгръбначните - предмета на опазване, съгласно 
матрицата за оценка на степента на въздействие, представена в Таблица № 5.24, е както 
следва: 

ТАБЛИЦА № 5.24 
БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степента на въздействие 
Ручеен рак Austropotamobius torrentium 0 Липсва въздействие. 
Бисерна мида Unio crassus 0 Липсва въздействие. 
Тигров молец на Джърси Euplagia quadripunctaria 0 Липсва въздействие. 
Обикновен сечко 

Cerambyx cerdo 

3 Слабо въздействие, което може да бъде 
избегнато без прилагане на специални 
мерки освен спазване на най-добрите 
практики при строителството и 
експлоатацията. 

Бръмбар рогач Lucanus cervus 0 Липсва въздействие. 
Буков сечко Morimus funereus 0 Липсва въздействие. 
Ивичест теодоскус Theodoxus transversalis  0 Липсва въздействие. 

 

5.1.6 Очаквани влияния и степен на въздействие върху растенията, предмет на 
опазване в ЗЗ BG 0000615 ,,Деветашко плато”    

В предмета на опазване на ЗЗ BG0000615 ,,Деветашко плато са описани следните 
растителни видове, които са предмет на целенасочено опознаване:  

 
2327 Обикновена пърчовка (H, caprinum) 
Видът не е регистриран на територията на общината, попадаща в границите на ЗЗ. 
 

5.1.7.  Очаквани влияния и степен на въздействие върху птиците, предмет на опазване 
в ЗЗ BG 0002102 ,,Деветашко плато”                
    

A215 Бухал - Bubo bubo Linnaeus, 1758 
Видът се среща в тази част на страната, като двойките най-често гнездят по непристъпни 
скални масиви в околните планини. За индивиди на вида, откритите територии в ЗЗ и около 
нея биха могли да представляват евентуално част от хранителната им база. Не се очаква 
предвижданията на плана да имат значимо въздействие върху вида, т.к. не се засягат 
ефективни или потенциални местообитания.   
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A246 Горска чучулига - Lullula arborea Linnaeus,1758 
В зоната индивиди са регистрирани, както през гнездовия период, така и през периодите на 
сезонните миграции, като по време на пролетни миграции индивиди са били регистрирани 
и в населени места в района. За вида откритите територии (терени, площи) в района 
представляват както хранителни, така и гнездови местообитания. Възможно е отнемане на 
гнездови и трофични местообитания на вида при реализация на близко разположените УЗ, 
което ще доведе до краткосрочни отрицателни въздействия. 
 

A224 Козодой – Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758  
В тази част на страната присъствие на индивиди, макар и рядко, е регистрирано на 
различни места във възрастни и средновъзрастни широклистни гори (възрастните индивиди 
ловуват, летейки, обикновено ниско или невисоко над земната повърхност, както в открити 
и в полуоткрити територии, така и над гори, в т. ч. и сред гори, но сред такива с проредена 
дървесна растителност). Не се очаква пряко негативно въздействие върху вида, т.к. от 
новите устройствени зони не се засягат типичните местообитания за вида. Възможни са 
косвени въздействия.  
 
A122 Ливаден дърдавец - Crex crex Linnaeus, 1758 
Върху територията на общината присъствие на индивиди е регистрирано най-често през 
периодите на сезонните миграции, по-често през есенните, като такова е съобщавано и от 
специалисти, природолюбители, местни ловци. Обитава влажни ливади в близост до 
водоеми. Възможно е пряко негативно въздействие вследствие реализацията на УЗ 1/ОК2.   
 
A234 Сив кълвач - Picus canus Gmelin, 1788 
Гнезди в стари и влажни гори, градски паркови и др. В границите на населените места при 
наблюденията през различни години индивиди не са регистрирани. Не се очаква загуба на 
гнездови или трофични местообитания на вида вследствие реализацията на предвижданията 
на плана. 
  
A338 Червеногърба сврачка - Lanius collurio Linnaeus, 1758 
Обитава открити места храсти и редки групи дървета. Гнезди ниско по храстите и 
дърветата, в овощни градини и дворове на градове, села и покрай пътища, вкл. в дворове на 
промишлени предприятия, складови бази и пр. Очаква се реализацията на ОУП да има 
краткосрочно слабо отрицателно въздействие върху местообитанията на вида в 
обследваната територия по време на реализацията на предвижданията на плана. В резултат 
от предвиденото озеленяване с дървесна и храстова растителност покрай пътищата е 
възможно положително въздействие върху вида. 
 
А238 Среден пъстър кълвач (Picoides medius)  
У нас се среща в широколистни и смесени гори, паркове и стари овощни градини, рядко в 
стари гори сред открити пространства и по-обширни крайречни насаждения. Постоянно 
пребиваващ вид. През зимата се среща по-често в равнини. Насекомоядна птица, която се 
храни специализирано с вредни за горското стопанство насекоми. Рядко използва за храна 
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яйцата и личинките на мравки. Защитен вид. Не се очаква загуба на гнездови или трофични 
местообитания на вида вследствие реализацията на предвижданията на плана. 
 
А511 Ловен сокол (Falco cherrug) 
Постоянен и преминаващ вид, в миналото значително по-често срещащ се, за разлика от 
сегашното му състояние в страната. В страната за вида са били характерни два типа 
гнездови местообитания – заливни гори и скални комплекси в равнинни и планински 
райони в близост до открити територии. С намаляването на влажните зони и заливните гори 
двойките се установяват по-често в планините. Гнезди по скали и дървета в гнезда на други 
видове птици или по скални корнизи и ниши (не строи гнезда, яйцата по скални масиви 
биват снасяни и мътени върху самата скална подложка или върху навети, свлечени или 
отронени от скалата прахови, пясъчни или други материали). Храни се главно с дребни 
гризачи (лалугерите заемат важен дял от храната на вида, в т. ч. и при изхранването на 
малките) и влечуги, а също и с птици. Не се очаква да се нарушат ефективни или 
потенциални местообитания на вида.  
 
А080 Орел змияр (Circaetus gallicus) 
Регистриран е, в т. ч. и като гнездещ, в различни части на страната - в равнинни, 
предпланински и нископланински части. Двойките гнездят по високи дървета, обикновено 
в гори и в гористи територии, но индивидите ловуват в открити и полуоткрити територии, в 
скални и каменисти терени, в проредени гори, в т. ч. с поляни, просеки, сечища, но не и в 
гъсти горски или храсталачно-горски участъци. Гнездещ прелетник. Храни се основно с 
влечуги, но и със земноводни, дребни бозайници, насекоми.  
Наличието на дървесна растителност в обхвата на УЗ предполага ползване на последните за 
кацане (за почивка или и нощуване) на индивиди, вкл. и такива от ЗЗ, а евентуално и за 
гнездене, но с малка степен на вероятност. Не се очаква пряко негативно въздействие.   

А072 Осояд (Pernis apivorus) 
Предпочита високостъблени широколистни гори, но гнезди и в смесени и иглолистни гори 
в близост до открити пространства. Възможна загуба на хранително местообитание 
вследствие реализацията на УЗ  1Ок2 в границите на ЗЗ. 
 
A031 Бял щъркел  (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758) 
В района при посещения (през различни години) на различни места са регистрирани 
единични индивиди или малки групи (а през следгнездовия период и големи групи – от 
десетки индивиди), хранещи се в открити територии, а на места и във водни обекти. На 
различни места в населени места и други урбанизирани територии е регистрирано гнездене 
на отделни двойки. Не се очаква пряко негативно въздействие.  
 
A030  Черен щъркел (Ciconia nigra Linnaeus, 1758) 
По време на сезонните миграции, най-вече откритите части на територията изпълняват 
функцията на хранителна база за отседналите тук временно индивиди. Тъй като 
предвидените от ОУПО дейности не е планирано да засегнат пряко повърхностните водни 
тела, а освен това не е предвидено да бъдат зауствани в тях и опасни за ихтиофауната и 



ДОСВ  ОБЩ  УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА 

 

 
91 

останалата водна фауна, както и за растителността в обхвата на речните корита, 
реализацията на плана няма да представлява опасност за хранителната база на този вид в 
района.  
 
A089 Малък креслив орел  (Aquila pomarina )  
Част от УЗ 1/Ок2 попада в трофични местообитания на вида и е възможно въздействие.  
 
A243 Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla) 
У нас е гнездещ-прелетник и преминаващ вид, в миналото широко разпространен в цялата 
страна. Днес ареалът на вида е разкъсан на отделни малочислени групи, запазени само в 
райони с оптимални за гнезденето на вида местообитания. По-многобройни гнездови 
комплекси са регистрирани и съобщавани за Крайморска Добруджа, Бесапарските ридове, 
край Сливен, за някои райони северозападно от София – при Драгоман и селата Безден, 
Богьовци и Големо Малово, в някои части на Тракийската низина. Обитава разнообразни 
открити местообитания, голи или с оскъдна тревиста растителност. Предпочита сухи 
каменисти степи и пасища. Среща сe и в крайморски дюни, обработваеми площи и 
пустеещи земи. Гнездото си строи направо на земята. Възможно е въздействие вследствие 
реализацията на УЗ 1/Ок2. 
 
A379 Градинска овесарка (Emberiza hortulana Linnaeus, 1758) 
Обитава храсталаци, тревни съобщества, ниви, лозя, поляни, покрайнини на гори, овощни 
градини и други. Тъй като от откритите територии в района, реализацията на отделните 
елементи на ОУПО ще засегне малка част, това няма да се отрази негативно на 
хранителната база на преминаващите по време на сезонните им миграции през тази част на 
страната индивиди. Предвижданията на ОУП имат непряко незначително въздействие 
върху вида, вследствие безпокойство.  
  
A229 Земеродно рибарче (Alcedo atthis Linnaeus, 1758) 
Видът гнезди в дупки по бреговете на реки, язовири, рибарници, старици на реки и др. Не е 
установен по време на теренните проучвания на териториите, предмет на нови УЗ. Новите 
УЗ, намиращи се в близост до крайречни местообитания, могат да окажат непряко 
незначително въздействие върху вида вследствие безпокойство.     

 
A307 Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria Bechstein, 1795) 
В района индивиди са регистрирани най-често през периоди на сезонни миграции – 
отседнали временно в района и хранещи се индивиди в открити, храсталачни и 
храсталачно-горски територии. Тъй като от откритите територии с дървениста растителност 
в тях, в т. ч. храсталачни и храсталачно-горски терени в района и върху територията на ЗЗ, 
реализацията на ОУПО ще засегне малка част, това няма да се отрази негативно на 
хранителната и гнездовата база на вида по време на сезонни миграции и случаи на 
размножаване на двойки в тази част на страната и в района на населените места и ЗЗ. 
Поради това е възможно в известна степен да се увеличи фактора безпокойство по време на 
строителството и експлоатацията на обектите в резултат на допълнителното антропогенно 
натоварване на района, но извън обхвата на самата ЗЗ.  
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A339 Черночела сврачка  (Lanius minor)  

Наблюдава се почти по цялата територия на страната. Обитава открити равнини или и 
нископланински части с единични и групи дървета, храсталачни съобщества и петна, ивици 
дървета, храсти, в т. ч. и такива, мозаечно разположени сред тревни площи. Гнезди в 
корони на дървета и храсти, често и на значителни височини (над 4-5 м). Гнездещ 
прелетник и преминаващ вид. Храни се основно с  малки на птици и дребни бозайници. В 
зоната са установени 4 гнездящи двойки. Териториите, предмет на устройствено планиране, 
не засягат типични местообитания на вида, но ще има безпокойство по време на 
строителство. Оценява се като непряко, незначително. 
 
А429 Сирийски (градински) пъстър кълвач - Picoides syriacus Hemprich &Ehrenberg, 
1833 
В тази територия присъствие на единични индивиди е регистрирано в някои населени места 
в района, най-вече през есенно-зимния период – при скитания в търсене на храна. 
Основната част от двойките на вида в района гнездят предимно в населени места и др. 
застроени територии, както и в близост до тях – в места с проредена дървесна растителност, 
крайречни гори, овощни градини и пр. под. местообитания с проредена дървесна и храстова 
растителност. Индивидите на вида се хранят най-вече по стъблени части на едро- и 
средноразмерни дървета, а по-рядко и по дребноразмерни, каквито се срещат и върху част 
от обхванатите от ОУПО площи, но това е малка част от подходящите като част от 
хранителна база на вида дървета, а още по-незначителна част от гнездовата му база, поради 
което това засягането няма да окаже негативни влияния върху състоянието на вида върху 
териториите на населените места и на ЗЗ.  
 
А403 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus).  
Среща се в цялата страна, по-често в полупланинските райони, където има разнообразни 
местообитания от гори, ливади, пасища и обработваеми земи. Обитава гори в близост до 
открити пространства, мозаечни местообитания от ливади, пасища, орна земя с ивици от 
дървета и крайречни гори. Възможно е въздействие чрез намаляване на трофичните 
местообитания поради застрояване на откритите пространства в ЗЗ, попадащи в обхвата на 
УЗ 1/Ок2. 
 

Обобщеното въздействие върху птиците, предмет на опазване. съгласно матрицата за 
оценка на степента на въздействие, представена в Таблица № 5.25, е както следва: 

ТАБЛИЦА № 5.25 
ПТИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО  

Вид Оценка за степента на въздействие 
Бухал Bubo bubo 0 Липсва въздействие 

Бял щъркел Ciconia ciconia 2 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 
прилагане на специални мерки освен спазване на 
най-добрите практики при строителството и 
експлоатацията. 

Горска чучулига Lullula arborea 2 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 
прилагане на специални мерки освен спазване на 
най-добрите практики при строителството и 
експлоатацията. 

Градинска овесарка Emberiza hortulana 1 Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 
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прилагане на специални мерки освен спазване на 
най-добрите практики при строителството и 
експлоатацията. 

Земеродно рибарче Alcedo atthis 1 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 
прилагане на специални мерки освен спазване на 
най-добрите практики при строителството и 
експлоатацията. 

Козодой Caprimulgus europaeus 1 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 
прилагане на специални мерки освен спазване на 
най-добрите практики при строителството и 
експлоатацията. 

Ливаден дърдавец Crex crex 3 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 
прилагане на специални мерки освен спазване на 
най-добрите практики при строителството и 
експлоатацията. 

Сив кълвач Picus canus 0 Липсва въздействие 
Среден пъстър кълвач Picoides medium 0 Липсва въздействие 
Сирийски пъстър 
кълвач 

Dendrocopos syriacus 0 Липсва въздействие 

Червеногърба сврачка Lanius collurio 3 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 
прилагане на специални мерки освен спазване на 
най-добрите практики при строителството и 
експлоатацията. 

Черен щъркел Ciconia nigra 2 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 
прилагане на специални мерки освен спазване на 
най-добрите практики при строителството и 
експлоатацията. 

Черночела сврачка Lanius minor 2 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 
прилагане на специални мерки освен спазване на 
най-добрите практики при строителството и 
експлоатацията. 

Ястребогушо 
коприварче 

Sylvia nisoria 1 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 
прилагане на специални мерки освен спазване на 
най-добрите практики при строителството и 
експлоатацията. 

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 3 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 
прилагане на специални мерки освен спазване на 
най-добрите практики при строителството и 
експлоатацията. 

Късопръста чучулига 
Calandrella 
brachydactyla 

3 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 
прилагане на специални мерки освен спазване на 
най-добрите практики при строителството и 
експлоатацията. 

Ловен сокол Falco cherrug 0 Липсва въздействие 

Малък креслив орел Aquila pomarina 3 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 
прилагане на специални мерки освен спазване на 
най-добрите практики при строителството и 
експлоатацията. 

Орел змияр Circaetus gallicus 2 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 
прилагане на специални мерки освен спазване на 
най-добрите практики при строителството и 
експлоатацията. 

Осояд Pernis apivorus 3 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 
прилагане на специални мерки освен спазване на 
най-добрите практики при строителството и 
експлоатацията. 

   

На база горната могат да се направят следните изводи: 
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• УЗ 1/Ок2, в границите на ЗЗ, попада в територия, определена като потенциално 
местообитание на някои от видовете птици, предмет на опазване и предвид факта, че 
може да се очакват преки и кумулативни въздействия, и при спазване на принципа 
на превантивността се налага мярка за отпадането й от ОУПО. 

• новопроектираните УЗ 1/Ок1 в землището на с.Крушуна, УЗ 1/Ок1 и УЗ 2/Ссж в 
землището на с.Г.Сливово, се разполагат в близост до границите на ЗЗ, до 
територии, определени като потенциални местообитания. Предвижда се отдръпване 
на линията на застрояване с 50 м от границите на ЗЗ, с цел избягване на косвени 
въздействия върху видовете, предмет на опазване в ЗЗ; 

• по отношение миграционните коридори на някои видове птици – новите УЗ се 
разполагат в близост до населено място и в ос на основното миграционно 
направление север-юг, което на практика означава, че не се очаква въздействие.   

 
5.2 Описание и анализ на въздействието на ОУПО върху целостта на 

защитените зони с оглед на тяхната 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 елементите на разглеждания ОУП. 

 
5.2.1 Преки въздействия.  

Унищожаване (загуба) на местообитания. 
i. По отношение на местообитанията, предмет на опазване:  

− естественото им разпространение (ареал) и площите, които покрива този ареал; 
− специфичната структура и функции, които са необходими за дългосрочното им 

поддържане; 
− състоянието на запазеност на характерните видове и консервационния им статус. 

ii.  По отношение на животинските видове, предмет на опазване:  

− Популациите на съответните целеви видове ще се задържат в дългосрочен план 
като жизнеспособни елементи; 

− Естественият ареал на видовете няма да има влияние върху структурата и 
функциите на техните популации. 
 

 Очаква се силна степен на въздействие върху благоприятния природозащитен статус на 
местообитание 6210*, предмет на опазване в ЗЗ BG0000615 ,,Деветашко плато”, в 
предвидената за урбанизация Рекреационна устройствена зона за курортни дейности в 
природна среда с ограничителни параметри (Ок2) при реализацията на ОУПО. Общите 
въздействия могат да бъдат свързани със загуба на части от местообитание 6210*, 
равняваща се на 11,05 ха, т.е. около 2,38 % от площта на природното местообитание в ЗЗ  
BG0000615 ,,Деветашко плато”, която е 463.65 ха. Съгласно Приложение 4 към 
Специфичен доклад за природно местообитание 6210*, в полигоните на местообитание 
6210* не са установени важни местообитания на орхидеи.  
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УЗ 1/Ок2, в границите на ЗЗ BG0000615 „Деветашко плато“, попада в територия, 
определена като ефективно заето местообитание на видове /шипоопашата костенурка, 
лалугер, и др./ и предвид факта, че може да се очакват преки и кумулативни въздействия, се 
налага мярка за отпадането й от ОУПО.  
         Не се очаква пряко негативно въздействие и няма да бъде нарушен благоприятния 
природозащитен статус по време на строителството и експлоатацията на предложените за 
урбанизирани територии върху следните природни местообитания, предмет на опазване в 
ЗЗ BG 0000615 ,,Деветашко плато”: 3140, 3150, 6110, 6240, 6430, 6510, 7220, 8210, 8310, 
91Е0*, 91G0, 91H0, 91MO и 91ZO. 

      На Приложение № 2 към ДОСВ е даден картен материал с нанесено  местоположение 
на елементите на разглеждания ОУП спрямо ЗЗ BG0000615 „Деветашко плато“. . 

Фрагментация.  
        По отношение на местообитанията, предмет на опазване в ЗЗ BG0000615 ,,Деветашко 
плато”, ефект на фрагментация може да се очаква за местообитание 6210 в предвидената за 
урбанизация зона Ок2. Затова се налага мярка за отпадането на УЗ 1/Ок2 от ОУПО. 

   Относно фрагментация на местообитания на целеви животински видове, предмет на 
опазване в зоната, такава не може да се очаква предвид наличие на активен антропогенен 
ограничител какъвто е пътя, свързващ с.Крушуна със с.Кърпачево, който преминава 
непосредствено югозападно от УЗ 1/Ок1.    
        Потенциално е възможна проява на фрагментация вследствие фактора безпокойство от 
реализацията на УЗ 1/Ок1 и УЗ 1Ок2 в землището на с.Горско Сливово, затова се 
предвижда въвеждане на мярка за отдръпване на линията на застрояване с 50 м от 
границите на ЗЗ с цел избягване на косвени въздействия върху природните местообитания и 
видовете, предмет на опазване в ЗЗ. Поради същата причина е предвидена мярка УЗ 2Ссж в 
землището на с.Г.Сливово да не се разширява в посока на ЗЗ.  

   По отношение фрагментацията в ЗЗ BG0002102 ,,Деветашко плато” не се очаква 
значителен негативен ефект, тъй като трябва да се има предвид, че при птиците 
фрагментацията на местообитанията не е в такава степен силно изразена, както при бавно 
подвижните животни като влечуги, земноводни и пълзящи безгръбначни, също някои 
бозайници (без прилепи), защото птиците използват за придвижване и въздушното 
пространство. Предвид това значителен негативен ефект на фрагментация върху 
популациите на опазваните видове птици не се очаква.     
В допълнение към горното, миграционните коридори на видовете птици, предмет на 

опазване в ЗЗ са предимно в направление север-юг. Новите УЗ, разположени в близост до 
ЗЗ са непосредствено южно от населеното място, което на практика означава, че не се 
очаква негативно въздействие.         

Смъртност на индивиди (унищожаване на видове). 
При реализацията на проекта за ОУПО не се очаква да бъдат пряко физически 

унищожени растителни и животински видове включени в Приложените № 2 на ЗБР и 
Директива 92/43 ЕИО за хабитатите или птици от Приложение № 2 на ЗБР и Приложение I 
на Дир. 2009/147/ЕС. Риск от целенасочено и умишлено унищожаване на такива индивиди 
(вкл. гнезда с яйца или малки) извън пределите на предвижданото застрояване от 
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недобронамерени жители или посетители на града и околните села несъмнено съществува, 
но той и сега е на лице. Всички територии, попадащи в плана, ще продължат да се ползват, 
както досега и по отношение на птиците рискът се очаква да се запази близо да настоящето 
си равнище.      

Безпокойство на животински видове - прогонване на индивиди от ЗЗ.  
Може да се очаква известен ефект на безпокойство само за някои видове птици и 

прилепи, които има потенциална вероятност да се срещнат в близост до новопроектираните 
УЗ от ОУПО. Като цяло не се очаква силно проявено безпокойство върху тези видове, тъй 
като такъв ефект тук съществува и в момента. 

Промяна на видовия състав.  
Има вероятност от нарушаване на видовия състав в района, което е свързано основно с 

риск от инвазия на чужди и нетипични агресивни видове в резултат от интродуциране на 
такива при масово озеленяване. В тази връзка, към последващите подробни планове, които 
по–нататък ще се изготвят за отделните устройствени зони на ОУПО, е необходимо да бъде 
разработена и реализирана проектна част „Озеленяване”, като в нея бъде заложено такова 
да се извършва само с представители на характерните за страната или геоботаническия 
район дървесни и храстови видове, с оглед недопускането на инвазия на чуждоземни и/или 
нехарактерни за района храсти и дървета. 

 
5.2.2 Непреки въздействия 

Влошаване на качеството на местообитания в ЗЗ вследствие химически промени. 

Няма да има химически промени в границите на защитените зони, тъй като ОУП не 
предвижда в близост до тях да се реализират промишлени или химически производства, 
или добив на полезни изкопаеми, които да емитират такива замърсители. 

  
Влошаване качеството на местообитания в ЗЗ вследствие на хидроложки и 
хидрогеоложки промени и нарушаване на водния баланс в района. 
В хидроложки и хидрогеоложки план чувствителни промени по отношение качеството 

на природните местообитания в защитените зони не могат да се очакват и няма да има.  
В обхвата на новите устройствени зони на ОУПО липсват естествени стоящи 

повърхностни водни тела  (езера, блата, заблатени участъци и др.), т.е подходящи влажни 
площи, които могат да пресъхнат в резултат на строителство. Няма да има хидроложки 
изменения, които да доведат до промени в режима на водния отток на реките, тъй като няма 
да има заустване на отпадъчни води в тях. 
Въздействията от реализацията на елементите на ОУПО върху хидрогеоложките 

параметри в обхвата му ще се запазят на нивото от сега съществуващото застрояване в 
района.   

Влошаване качеството на местообитания в ЗЗ вследствие замърсяване на водите.  
Отрицателни въздействия ще се проявяват само в резултат на аварии.  Ако  това се 

допусне, въздействието върху подземните води ще бъде отрицателно, пряко, временно и 
обратимо, с ограничен териториален обхват в обсега на обекта, също и при изкопите и 
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насипите за ново строителство, въздействието се оценява като незначително, т.е не може да 
се предизвика влошаване качеството на подземни води в обхвата на естествени природни 
местообитания. 
По отношение на отпадъчните води, реализацията на разглеждания ОУПО не е свързана 

със заустване на непречистени отпадъчни води в нерегламентирани приемници. При това 
положение не може да се очаква влошаване качеството на местообитания на видовете, 
предмет на опазване в  BG0000615 ЗЗ „Деветашко плато” и BG00022102 ЗЗ „Деветашко 
плато”, чиито биотопи са свързани с водното течение – риби, земноводни, както и някои 
безгръбначни (ручеен рак и бисерна мида), бозайници (видра) и птици.   

Влошаване качеството на местообитания в ЗЗ, вследствие на геоложки промени 
Предвижданията на ОУПО не предполагат настъпване на каквито и да било 

неблагоприятни геоложки промени и процеси  в района, които да доведат до влошаване на 
качеството на местообитания в BG00022102 ЗЗ „Деветашко плато”  за опазване на дивите 
птици и в BG0000615 ЗЗ „Деветашко плато”   за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна. Реализацията на проекта за ОУПО не е свързана с добив на полезни 
изкопаеми от нови кариери за инертни материали в разглеждания периметър и в съседство. 
Въздействието върху земните недра по време на бъдещото строителство ще бъде 
аналогично на осъщественото в застроената урбанизирана територия. То ще се изрази 
главно в изкопни и насипни работи за изграждане на жилища, обслужващи съоръжения за 
спорт и туризъм, техническа, транспортна и социална инфраструктура и пр. и се оценява 
като незначително, тъй като ще засегне само малка част от приповърхностната зона на 
земните недра, която впоследствие частично ще се възстанови.  По обхват се ограничава в 
обсега на третираните с ОУП устройствени зони, без да засяга терени и респективно 
природни местообитания извън тях.   

Влошаване качеството на местообитания в ЗЗ, вследствие на натрупване на отпадъци 
от инертни материали извън определените за целта места и безразборно изхвърляне 
на битови отпадъци. 

Създаването на нерегламентирани депа за строителни отпадъци в резултат от 
недобросъвестно отношение и на незаконни сметища за битови отпадъци от жизнената 
дейност на населението и гостите би могло да доведе до значително влошаване качеството 
на околната среда в района и респ. качеството на целеви хабитати в ЗЗ и статуса на целеви 
животински видове. При спазване на изискванията на нормативната уредба по отношение 
на управлението на отпадъците, няма да настъпят такива рискове, както в обхвата на 
ОУПО, така и в прилежащите територии.   

Повишена опасност от пожари.  
 Опасността от пожари съществува най–вече през сухите и топли периоди на годината, 

като резултат нерегламентирано изхвърляне на незагасени фасове, при работа с 
необезопасени ел. уреди и др. Разпространението на така възникнали пожари може да 
застраши гнезда и малки на опазвани птици. Този риск е налице и в момента от жизнената 
дейност в близките села. Тук е необходимо да се отбележи, че рискът за разпространение на 
това въздействие е нисък, т.к. при проявата му подлежи на бързо неутрализиране от 
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отговорната служба. При това положение не се очаква опасността от пожари в резултат на 
реализацията на ОУПО да се повиши значително над съществуващия и в момента риск. 

Влошаване качеството на местообитания в ЗЗ, вследствие нахлуване на чужди видове 
при озеленяване.  
Обикновено, при провеждане на озеленителни мероприятия съществува практиката да се 

ползват чужди и нетипични за страната, най-вече храстови и дървесни видове, които чрез 
разпространение при размножаването си могат да станат ,,врагове” и конкуренти на 
типични растения с определяща роля за формиране на някои целеви местообитания в 
BG0000615 ЗЗ „Деветашко плато”, като постепенно ги изместят от техния ареал на 
разпространение и променят облика и респ. типа на хабитата. В тази връзка, препоръката да 
не се прилагат такива видове е задължителна. 

Влошаване на качеството на местообитания в ЗЗ, вследствие на извънредни ситуации 
и аварии.  

 Характерът и параметрите на разглеждания ОУПО е такъв, че реализацията му не може 
да доведе до възникването на извънредни ситуации свързани със залпово изпускане на 
значителни количества замърсяващи емисии или токсични вещества, проява и развитие на 
значителни по площ свлачищни процеси и други подобни в обхвата на проекта. Не се 
предвижда обособяването на устройствени територии и зони предназначени за химически и 
други мащабни промишлени производства, като големи заводи, фабрики и пр.  Основният 
риск е свързан с разливи на гориво – смазочни материали от аварии при пътно-транспортни 
произшествия, но те имат инцидентен и временен характер, като след отстраняване на 
разливите въздействието върху околната среда е обратимо, и предвид че е съсредоточено в 
периметъра на улиците и пътищата, не може да окаже значим ефект върху ценни 
местообитания на целеви видове в BG0000615 ЗЗ „Деветашко плато” и BG0002102 ЗЗ 
„Деветашко плато” и не могат да се очакват въздействия. 

 
5.2.3 Обобщение на очакваните неблагоприятни въздействия върху BG0000615 ЗЗ 

„Деветашко плато” и BG0002102 ЗЗ „Деветашко плато” от Европейската 
екологична мрежа Натура 2000 с оглед предмета и целите на опазване върху 
тях.  

 
   По отношение опазването на биоразнообразието в обхвата на ОУПО, вкл. и в обхвата на 
ЗЗ плана предвижда следните мерки:  

– ОУПО предвижда минимална устройствена намеса в границите на защитени зони по 
Закона за биологичното разнообразие  (ЗБР); 

– за територии, заети от гори и попадащи в защитени територии по Закона за 
защитените територии  (ЗЗТ) и защитени зони по ЗБР, които са специални горски 
територии, е установен режим за превантивна устройствена защита по чл. 10, ал.3 от 
ЗУТ, с който се запазва фактическото им ползване, без да се влошават качествата им; 
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– запазват се и се доразвиват „зелени коридори“, осигуряващи естествена миграция на 
животински видове и изпълняващи климаторегулиращи, хидрологични, 
противоерозионни и др.п. функции; 

– предвидени са редица мерки за опазване и възстановяване на естествените и 
антропогенни ландшафти, в т.ч. специфични изисквания по отношение опазването 
на характерни техни елементи, като окрайнините на горите, полезащитните пояси, 
пасищата и ливадите, естественото озеленяване по протеженията на водните 
течения, крайпътното озеленяване и др.; 

– устройственото зониране е направено при съблюдаване на принципа за „прекъсната 
урбанизация” и осигуряване на непрекъснатост на природната среда.  

На база горното, при реализацията на проекта за ОУПО на практика, за влиянието на 
измененията на растителността и на природните местообитания, които се очаква да 
настъпят при реализацията на плана върху целостта на ЗЗ BG0000615 ЗЗ „Деветашко 
плато” и ЗЗ BG0000615 ЗЗ „ Деветашко плато”, по отношение на тяхната структура, 
функции и природозащитни цели се прогнозират следните степени на въздействие: 

-  Вероятни промени в структурата на защитените зони – очакват се значителни  
промени в структурата на ЗЗ поради новопроектираната УЗ 1/Ок2 в ОУПО, при които 
въздействието ще засегне около 2,3 % от площта на местообитание 6210*. Затова се налага 
мярка за отпадането на УЗ 1/Ок2 от ОУПО, тъй като може да се очакват преки и 
кумулативни въздействия върху хабитат 6210* в границите на ЗЗ BG0000615  „Деветашко 
плато”. Възможно е косвено въздействие, най вече чрез увеличаване на фактора 
безпокойство от реализацията на УЗ 1/Ок1, затова се предвижда мярка за отдръпване на 
линията на застрояване с 50 м от границите на ЗЗ с цел избягване на косвени въздействия 
върху природните местообитания и видовете, предмет на опазване в ЗЗ ; 

-  Вероятни промени във функциите на защитените зони – очакват се промени, които 
могат да настъпят вследствие от частичната фрагментация на местообитание 6210*. Затова 
се налага мярка за отпадането на УЗ 1/Ок2 от ОУПО, тъй като може да се очакват преки и 
кумулативни въздействия върху хабитат 6210* в границите на ЗЗ BG0000615  „Деветашко 
плато”. 

-  Фрагментация на отделни природни местообитания - очаква се в средна степен за 
местообитание 6210*. Затова се налага мярка за отпадането на УЗ 1/Ок2 от ОУПО, т.к. като 
може да се очакват преки и кумулативни въздействия върху хабитат 6210* в границите на 
ЗЗ BG0000615 „Деветашко плато”. 

- Нарушаване на видовия състав – възможно е, в по-значителна степен, на предвидените 
за строеж територии, и в незначителна степен на предвидените за озеленяване площи;  
основните местообитания за хранене, гнездене или почивка на видовете птици, включени в 
предмета на опазване, не се засягат или видоизменят, тъй като в прилежащите терени, 
разположени върху вече урбанизирана територия, остават достатъчно свободни от 
застрояване пространства за придвижване на птиците към различни части на ЗЗ, а предвид 
че проектното застрояване не е високо, могат да прелитат и във въздушното пространство 
над него.  
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    Извод: При реализацията на проекта на ОУПО на община Летница се очакват слаби  
въздействия върху видовете,  фигуриращи в Стандартните формуляри на двете зони. 
Предвидена е мярка за отпадането на УЗ 1/Ок2 от ОУП от границите на ЗЗ BG0000615  
„Деветашко плато” с цел избягване на преки и кумулативни въздействия върху видовете, 
предмет на опазване в ЗЗ. За УЗ 1/Ок1, в близост до ЗЗ, се предвижда отдръпване на 
линията на застрояване с 50 м от границите на ЗЗ с цел избягване на косвени въздействия 
върху природните местообитания и видовете, предмет на опазване в ЗЗ. Може да се 
направи изводът, че УЗ не се очаква да предизвикат структурни промени в популациите на 
видовете, както и не са непреодолима пречка, т.к. не представляват бариера при използване 
на потенциалните местообитания.  
     При оценка на степента и обхвата на въздействието са отчетени: териториалният обхват 
на въздействието; степента на въздействието; продължителността на въздействието; 
честотата на въздействието; кумулативни и др. въздействия върху околната среда.  
     ОУП следва да предвиди мерки от различен характер по отношение на 
целесъобразността на проекта – компенсаторни, минимизиращи въздействието, 
възстановителни и пр., в т. ч.:  
  1) провеждане непосредствено след завършването на строителството на 
рекултивация на нарушените терени и участъци;  
  2) намаляване плътността на застрояването;  
  3) оставяне на незастроени участъци (коридори) между застроените части и др.  
 

6 Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за 
предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на 
неблагоприятните въздействия от осъществяване на ОУП върху 
защитените зони и определяне на степента им на въздействие 
върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на 
прилагането на предложените смекчаващи мерки. 

6.1 Оценка на възможните мерки и дейности за предотвратяване, смекчаване и 
възможно възстановяване на неблагоприятните въздействия от 
осъществяване на ОУП върху консервационно значимите групи организми 
и местообитания, предмет на опазване в BG0000615 ЗЗ „Деветашко плато” и 
BG0002102 ЗЗ „Деветашко плато”. 

 Възможните мерки и дейности за предотвратяване, смекчаване и възможно 
възстановяване на потенциалните неблагоприятни преки и косвени въздействия от 
осъществяване на ОУП върху консервационно значимите видове и местообитания, предмет 
на опазване в BG0000615 ЗЗ „Деветашко плато” и BG0002102 ЗЗ „Деветашко плато”, са 
представени по-долу в таблица №  6.1.1. 
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Таблица №  6.1   

№ Мярка за предотвратяване, 
смекчаване или възможно 
възстановяване на 
негативното въздействие 

За кое природно 
местообитание/вид се 
отнася мярката 
 

За смекчаване на 
кое негативно 
въздействие се 
отнася мярката 
и/или ефект от 
прилагането и.  

Пространствено 
местоположение, 
където мярката да се 
прилага 

1. В окончателния проект на 
плана да отпадне УЗ 1/ Ок2, тъй 
като заема площ над 1% от 
общата площ на местообитание 
6210 в обхвата на защитената 
зона и се очакват преки и 
кумулативни въздействия 
върху местообитанието в ЗЗ.  

За местообитание 6210*  
 

Избягване на преки 
и кумулативни 
въздействия върху 
местообитанието  

За устройствена зона 
Ок2, разположена 
югозападно от 
с.Крушуна, в границите 
на ЗЗ 

2. В правилата и нормативите за 
прилагане на плана да се въведе 
изискването  мярка 
строителната граница на УЗ 1/ 
Ок1 да бъде отдръпната от 
границите на ЗЗ, минимум с 
50м. 

За видове птици  и 
бозайници, предмет на 
опазване в ЗЗ 

Избягване на 
косвени въздействия 

За устройствена зона 
1/Ок1, разположена 
югозападно от 
с.Крушуна 

3. В правилата и нормативите за 
прилагане на плана да се въведе 
изискването  мярка 
строителната граница на УЗ 1/ 
Ок2 в земл. на с.Г.Сливово да 
бъде отдръпната от границите 
на ЗЗ, минимум с 50м. 

За видове птици, предмет 
на опазване в ЗЗ 

Избягване на 
косвени въздействия 

За устройствена зона 
1/Ок2, разположена 
западно от с.Г.Сливово 

4. В окончателния проект на 
плана УЗ 2Ссж в землището на 
с.Горско Сливово да не се 
разширява в посока на ЗЗ  

За местообитание 6210*  
 

Избягване на преки 
и кумулативни 
въздействия върху 
местообитанието  

За устройствена зона 
2Ссж, разположена 
северозападно от с. 
Г.Сливово 

5. ППП/ИП за които се изисква 
провеждане на процедура по 
реда на глава шеста от ЗООС 
(ОВОС или ЕО) и/или по реда 
на ЗБР- Наредбата за ОС, да се 
одобряват по реда на 
съответния специален закон, 
само след произнасяне с акт за 
съгласуване от компетентния 
орган по околна среда. 

За всички природни 
местообитания, видове 
и техните 
местообитания 

Минимизиране на 
безпокойство, 
шум, 
фрагментация, 
вкл. 
минимизиране 
фрагментацията на 
биокоридори 

За всички устройствени 
територии в границите 
на ОУПО 

6. Към последващите подробни 
устройствени планове да бъде 
разработена и реализирана 
проектна част „Озеленяване”, 
като в нея бъде заложено 
изискване озеленяването да се 
извършва  само с 
представители на характерните 
за страната или 
геоботаническия район 
дървесни и храстови видове, 
включително и по отношение 
на озеленяването покрай 
пътната инфраструктура. 
Общинската управа да 
съблюдава  изпълнението на 
заложените изисквания и 

Растителни съобщества в 
и извън границите на ЗЗ 

Предотвратяване на 
разпространението 
на чужди инвазивни 
видове храсти и 
дървета в района, 
които могат да 
навлязат и 
постепенно да 
подменят видовата 
структура на 
коренната 
растителност 
характерна за 
изброените хабитати  
в нея. 

За всички устройствени 
територии в границите 
на ОУПО, за които се 
предвижда озеленяване 
на по-големи площи 
(ваканционни и вилни 
селища, паркове, 
рекреационни 
комплекси).  



ДОСВ  ОБЩ  УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА 

 

 
102 

параметри в проектите при 
мероприятията по 
озеленяването и при 
неспазването им да налага 
санкции.   

7. Предотвратяване унищожаване 
на целеви видове - преди 
започване на строителни работи 
да се извършва обход и при 
наличие на видове от фауната, 
същите да се преместват на 
подходящи места, вкл. 
преместване на защитени видове 
растения. 

За всички видове, предмет 
на опазване в ЗЗ 

За избягване на 
потенциални преки 
и косвени негативни 
въздействия върху 
целеви видове птици 

За община Летница.  

8. Необходимо е съществуващите 
гнезда на птиците да бъдат 
запазени, а ако евентуално 
възникне ситуация, при която 
това е невъзможно, съответните 
гнездо/гнезда да бъдат 
преместени на подходящо място 
във възможно най-голяма 
близост до предишните им места 
– с помощта на 
специалист/специалисти в 
областта на орнитологията. 

Избягване  на  отрицатели 
въздействия върху 
съществуващите гнезда в 
района на видовете птици 
предмет на опазване в ЗЗ 
BG0002102 „Деветашко 
плато”.   

Предотвратяване 
разрушаването на 
гнезда на  видовете 
птици предмет на 
опазване в ЗЗ 

BG0002102 
„Деветашко плато”. 

За община Летница.  

9. По време на строителните 
дейности на отделните обекти в 
съответната устройствена 
територия или зона на ОУПО 
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.  За целта 
да се маркират с трайни знаци и 
табели външните регулационни 
граници на тези територии и 
зони.    

Прилежащо 
биоразнообразие .  

Предотвратяване на 
ненужни преки 
въздействия върху 
подходящи 
местообитания на 
целеви видове от 
фауната извън ЗЗ, 
които обитават и 
техните територии.  

Конкретни строителни 
петна  

10. По време на строителството  да 
не се допускат разливи на 
горива и смазочни материали 
от ползваните строителни и 
транспортни машини. 

Всички видове 
местообитания на 
птици,в и извън 
границите на ЗЗ 

Влошаване 
качеството на 
съседни 
местообитания, 
както в ЗЗ 
BG0002102 
„Деветашко плато”, 
така и извън нея в 
резултат на разливи 
и респ. пренос чрез 
дъждове и 
подпочвени води на 
гориво – смазочни 
материали.   

За използваната 
строителна 
механизация.  

11. За новите устройствени зони 
да се осигури приоритетно 
изграждане на 
водоснабдителни и 
канализационни мрежи и 

Всички видове 
местообитания на 
фауната в и извън 
границите на ЗЗ. 

Влошаване 
качеството на 
съседни 
местообитания, 
както в ЗЗ 

За целия обхват на 
ОУПО. 
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съоръжения за пречистване на 
отпадъчните води 

 

BG0000615 
,,Деветашко плато” и  
ЗЗ BG0002102  ,, 
Деветашко плато”, 
така и извън тях.  
 

12. По време на строителството и 
експлоатацията на отделните 
обекти в обособените 
устройствени зони и територии 
с ОУПО, да се спазват стриктно 
разпоредбите на Закона за 
управление на отпадъците и 
подзаконовите нормативни 
актове за неговото прилагане. 
На нарушителите да се налагат 
съответните санкции.     

Подходящи 
местообитания на голяма 
част от видовете предмет 
на опазване в защитените 
зони и всички естествени 
биотопи на видове,извън 
границите на ЗЗ. 

Недопускане на 
излишно влошаване 
качеството на 
подходящи 
естествени 
местообитания в 
прилежащите терени 
на устройствените 
зони  

За целия обхват на 
ОУПО.  

13. Информиране на населението и 
посетителите на общината за 
целите и предмета на опазване 
на  ЗЗ BG0000615 ,,Деветашко 
плато” и  ЗЗ BG0002102 
,,Деветашко плато” като за 
целта на местата с голяма 
обществена и туристическа 
посещаемост  се поставят табла 
с описание на територията и 
видовете предмет на опазване в 
защитените зони. 

Всички видове и техните 
хабитати, които са  
предмет на опазване на 
ЗЗ 
BG0000615,,Деветашко 
плато” и  ЗЗ BG0002102  
,, Деветашко плато”. 

За смекчаване на 
потенциални преки 
и косвени негативни 
въздействия върху 
целеви видове в 
резултат на 
антропогенния 
натиск от 
увеличаване на 
човешкото 
присъствие в района. 

Обществено значимите 
места в района с голям 
човекопоток (паркове, 
пешеходна улица, 
градини, община). 

 

6.2 Предложени компенсиращи мерки по чл. 34 на ЗБР 

 По отношение на местообитанията и видовете предмет на опазване в защитени зони 
BG0000615 „Деветашко плато” и BG0002102 „Деветашко плато”, при изпълнение на 
заложените в предната точка мерки, предписването и изпълнението на компенсиращи такива 
не се налага.  

 

7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното 
въздействие върху защитените зони, включително нулева 
алтернатива. 

 

7.1 Алтернативи по териториалния обхват на ОУПО 

 Алтернативи по териториалния обхват на ОУПО не съществуват и не са разглеждани, 
т.к. принципно проектите за общо устройство на общинската територия като цяло не 
предлагат концептуални алтернативи.  

 Единствената алтернатива на разглеждания териториален обхват на плана е нулевата. 
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7.2  Алтернативи по местоположение на отделните компоненти на ОУПО 

 
7.2.1 Предложени алтернативи за местоположение на отделните компоненти от 

проектантите, изготвили ОУПО 
 

 ОУПО е изработен в съответствие със Задание от възложителя, Община Летница, като с 
него се обособяват следните типове устройствени зони /чл. 107 от ЗУТ/: 

- жилищни територии;  
- производствено- складови територии; 
- територии за паркове и градини, територии за спорт и забавления; 
- територии за обществено обслужване;  
- територии с обекти на културно- историческо наследство;  
- територии за курортно –туристическо и вилно строителство;  
- територии за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;  
- земеделски територии;  
- горски територии;  
- територии за природозащита;  
- нарушени територии за възстановяване;  
- територии със специално, с друго или със смесено предназначение; 

 

Варианти по отношение на това разположение не се разглеждат, т.к., както е казано по-
горе проектите на ОУПО не съдържат алтернативи.    

 
7.2.2 Предлагана алтернатива от колектива от експерти изготвил оценката за 

степента на въздействие (ОС) върху защитени зони BG0000615 „Деветашко 
плато” и BG0002102 „Деветашко плато”.  

 
   С настоящата оценка се предлагат следните алтернативи по местоположение на УЗ и 
обекти в тях: 

• Отдалечаване на строителната линия в УЗ 1/Ок1 и 1Ок2 на мин. 50м. от границите на 
ЗЗ.  

• Устройствена зона 1Ссж да не се разширява в посока на ЗЗ.  
    

7.3 Нулева алтернатива 
 
       Според т. 8 на допълнителните разпоредби на Наредбата за оценка на съвместимостта на 
планове и програми с целите на опазване на защитените зони, ,,нулевата алтернатива” е 
описание на настоящото състояние и последиците от него в случаите когато 
инвестиционните намерения, които се прилагат, не могат да бъдат осъществени. Нулевата 
алтернатива, т.е. неосъществяването на ОУПО, няма да предизвика каквото и да било 
неблагоприятно въздействие върху компонентите на околната среда извън съществуващото 
от други фактори в момента в защитените зони. Тази алтернатива е изцяло съвместима с 
целите и предмета на опазването им.  
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     Развитието на територията на общината без прилагане на ОУПО не може да се приеме 
като нулева алтернатива, защото това би означавало общината да се лиши от един важен и 
законово регламентиран инструмент за управление на социално-икономическото й развитие 
и благоустрояване на селищната и природната й среда. 

 

8. Картен материал с местоположението на всички елементи на 
Плана спрямо защитените зони и техните елементи 

 Картен материал с местоположението на опорния план и елементите на ОУП, фаза 
Предварителен проект спрямо защитените зони и техните елементи е даден в електронен 
вариант като отделни приложения към оценката за степента на въздействие. 

  

9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие 
съобразно критериите по чл. 22 

По отношение целостта и структурата на защитените зони BG0000615 ЗЗ 
„Деветашко плато” и BG0002102 ЗЗ „Деветашко плато” 

  
  При спазване на мерките, предложени в настоящия доклад не се очакват значителни 

неблагоприятни въздействия върху ЗЗ в резултат от реализиране на предвижданията на 
плана.  

 
  По отношение на целевите местообитания в защитените зони  

  Не се очаква пряко негативно въздействие и няма да бъде нарушен благоприятния 
природозащитен статус по време на строителството и експлоатацията на предложените за 
урбанизирани територии върху следните местообитания, обект на защита в ЗЗ BG 0000615 
,,Деветашко плато”: 3140, 3150, 6110, 6240, 6430, 6510, 7220, 8210, 8310, 91G0, 91H0, 91MO и 
91ZO. 
 Очаква се значително въздействие и ефект на фрагментация в предвидената за 
урбанизация зона УЗ 1/Ок2 при реализацията на ОУПО върху благоприятния 
природозащитен статус на местообитание 6210*, вкл. и на свързаните с него целеви 
животински видове. Общите въздействия са свързани с частична загуба на части от 
местообитание 6210*, равняваща се на 11,05 ха, т.е. около 2,3 % от площта на 
местообитанието в защитена зона BG0000615 ,,Деветашко плато”, която е 463.65 ха. Затова 
се налага мярка за отпадането на УЗ 1/Ок2 от ОУПО от границите на ЗЗ BG0000615.   

По отношение на целевите животински видове в защитените зони  

    Очаква се въздействие и ефект на фрагментация в предвидената за урбанизация зона УЗ 
1/Ок2 при реализацията на ОУПО върху благоприятния природозащитен статус на 
местообитание 6210*, вкл. и на свързаните с него целеви животински видове. Общите 
въздействия са свързани с частична загуба на части от местообитание 6210*, описани по-горе 
в текста. Затова се налага мярка за отпадането на УЗ 1/Ок2 от ОУПО,  с цел избягване на 
преки и кумулативни въздействия върху видовете, предмет на опазване в ЗЗ. Предвижда се 
отдръпване на линията на застрояване с 50 м от границите на ЗЗ с цел избягване на косвени 
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въздействия върху природните местообитания и видовете, предмет на опазване в ЗЗ в УЗ 
1/Ок1 и 1/Ок2. 

  При изготвянето на настоящата оценка за степента на въздействие на  ОУПО върху 
предмета и целите на опазване на защитени зони BG0000615 „Деветашко плато” и 
BG0002102  „Деветашко плато” е спазен принципа за превантивността, като предметът на 
опазване на защитените зони е изведен приоритетно при отчитането на всички екологични 
ефекти, които противоречат на екологичните цели за обявяването им. Възприет е възможно 
най-лошият сценарий за всяко вероятно въздействие в рамките на научните предпоставки за 
съществуването на последното.  

    В заключение, при съобразяване на всички смекчаващи и превантивни мерки, 
предвидени по законов и нормативен ред, както и тези от настоящия доклад, ще гарантира 
недопускане на негативно действащите фактори върху целите и предмета на опазване на 
защитени зони BG0000615 „Деветашко плато” и BG0002102 „Деветашко плато”, като при 
това положение реализацията на разглеждания ОУПО на този етап на планиране ще бъде 
съвместимо с тях. 

 

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР, включително 
доказателства за това предложение за конкретни компенсиращи 
мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на 
опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден 
от реализирането на плана, програмата и проекта,  и че не е налице 
друго алтернативно решение 

  Предвид направеното по-горе заключение, реализацията на разглеждания ОУПО ще бъде 
съвместимо с предмета и целите на опазване в защитените зони,  не е необходимо да се 
разглеждат изключения по чл. 33 (1) от Закона за биологичното разнообразие и да се 
посочват компенсиращи мерки по чл. 34 от същия закон. 

 

11. Информация за използваните методи на изследване, включително 
времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и 
оценка на въздействието, източници на информация, трудности при 
събиране на необходимата информация. 

11.1. Използвани методики, ръководства и методи за изследване 

 Използвани са флористични, геоботанически и екосистемни методи за оценка на 
съвременното състояние и прогноза за измененията на флората, фауната и типовете 
местообитания. При разработването на Доклада за оценка степента на въздействие са 
използвани стандартните методи за полеви изследвания, прилагани за определяне на видовия 
състав при висшите растения и гръбначните животни. 

Оценката за степента на въздействие и прогнозата за бъдещи изменения е направена на 
базата на резултатите от: 
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• Теренните проучвания - оглед на местата определени за устройствени зони, 
наблюдение за птици, обхождане на трансекти за гнезда на птици, наличие на земноводни и 
влечуги и защитени растения. Наблюденията са провеждани през м.август 2015г.  

• Проучване на съществуващата научна информация – „Червена книга на България, 
„Орнитологично важните места в България и Натура 2000, „Атлас на гнездещите птици в 
България; 

• Резултатите от докладите от проучванията по проект на МОСВ:„Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I; 

• Изискванията на основните нормативни документи, свързани с природозащитното 
законодателство: Инструкция за оценка на защитени зони по чл.7 ал. 3 във връзка с чл. 6 ал. 
1 т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие; 

• Стандартни формуляри за набиране на данни за защитените зони; Заповеди за 
обявяване на защитените зони; 

  Наблюденията на птиците са извършвани рано сутрин по време на излитането от местата 
за нощуване. Допълнителни данни са събрани чрез периодично стационарно наблюдение за 
локализиране на местата за хранене в земеделските и горски площи.  

При проучванията на фауната в района са използвани и данните от следните литературни 
източници: Бигон и др. (1989а,б), Ботев & Пешев (1985), Бешков & Нанев (2002), 
Костадинова (1997, 2002), Нанкинов (2000), Нанкинов и др. (1997), Наумов & Станчев 
(2004), Петров (1990), Симеонов § Мичев (1991), Симеонов и др. (1990), Костадинова & 
Михайлов (2002), резултатите от докладите от проучванията по проект на МОСВ: 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I. 

При изследване на растителния свят в границите на устройствените зони е използван 
маршрутният и полустационарен метод за визуално наблюдение. Определянето на видовете е 
извършено по Флора на Република България, том 1-10 (Йорданов, 1963- 1979; Велчев, 1982-
1989, Кожухаров, 1995) и по Определител на висшите растения в България (Кожухаров, 
1992) и по Определител на растенията в България (Делипавлов и Чешмеджиев, 2003). 

Определянето на местообитанията е според Ръководството за определяне на 
местообитания от европейска значимост в България (Кавръкова, Димова, Димитров,Цонев & 
Белев, 2005). 

За определяне на земноводните и влечугите е ползван Определител на земноводните и 
влечугите в България. София, Зелени Балкани, 2007г. 

При определяне на засегнатите площи е работено в среда на Географски информационни 
системи. 

Методи за прогноза и оценка на въздействието 

Оценките са извършени въз основа на нормативната база по българското екологично 
законодателство, адаптирано с европейското - Закона за опазване на околната среда, Закона 
за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии и произтичащите от тях 
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нормативни документи. Методиката за оценка се основава на изискванията на Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти 
и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, като в 
детайлите са следвани изискванията на методичното ръководство на Европейската комисия 
за Оценка на планове и проекти, значително засягащи Натура 2000 места. 

При прогнозите и оценките на въздействието е ползван многогодишния практически опит, 
натрупан при проучването и мониторинга на, защитени територии, на редки, застрашени и 
защитени видове в България. 

При определяне на параметрите, според които се оценява въздействието върху видовете, 
са използвани резултати от теренните наблюдения, резултатите от докладите по „Картиране 
и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, 
както и литературни данни. Взети са предвид и методическите указания в „Оценка на 
планове и проекти значително засягащи НАТУРА 2000 места, Методическо ръководство по 
разпоредбите на чл. 6 (3) и чл. (4) на Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО". 

За определяне представителността на природните местообитания в планираните 
устройствени зони и оценяване на въздействието е използвано Ръководство за определяне на 
местообитания от Европейска значимост в България (2005), резултатите от докладите по 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I” и Ръководство за определяне и установяване на благоприятния 
природозащитен статус на видове и местообитания от Директива 92/43/ЕИО (Зингстра и др. 
2009). Приложени са критериите описани в Ръководството за оценка на благоприятното 
природозащитно състояние на типовете природни местообитания и видовете по НАТУРА 
2000 в България (2009) . Взети са под внимание консервационната стойност на хабитатите 
съгласно Закона за биологичното разнообразие (2002), респ. съгласно Директива 92/43/ЕЕС. 

За оценка и прогноза на въздействието върху компонентите на природната среда и 
възможността за преки и косвени въздействия върху местообитания са използвани главно 
методиките упоменати в "Справочник на съществуващите методи за оценка и прогноза на 
въздействието върху околната среда", издание на МОСВ, 1997 год. 

За оценка и прогноза на въздействието върху земноводни и влечуги е използвана базата 
данни от „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I и чрез използване на ГИС-софтуер. 

За оценка състоянието на бозайната фауна са използвани преки теренни наблюдения и 
литературни източници. Оценките са извършени въз основа на нормативната база по 
българското екологично законодателство, адаптирано с европейското. Ползвани са и 
„Червена книга на България”, Натура формулярите на защитените зони, наличната 
Информационна система за защитени зони от екологичната мрежа на Натура 2000. 

Степента на въздействие е оценена на базата на стандартните критерии за оценка на 
въздействията, залегнали в Европейските директиви - дългосрочност, обратимост, 
периодичност, кумулативност, тип на въздействие (основно, вторично), възможност да бъдат 
приложени смекчаващи/компенсиращи мерки. Направените анализи и изводи са в 
съответствие с изискванията на Директивите на Европейския съюз, на всички международни 
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конвенции, по които Република България е страна и хармонизираното българско 
природозащитно законодателство. За оценка на кумулативния ефект върху защитената зона е 
ползвана базата данни на РИОСВ - Плевен и МОСВ. 

11.2 Използвана литература и източници на информация  

i. Общ устройствен план (ОУП) на община Летница, фаза „Предварителен проект”; 

ii.  Закон за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. 
бр. 66 от 26 Юли 2013г.);  

iii.  Закон за опазване на околната среда, обн. ДВ бр. 91/25.09.2002 г., попр. 
бр.98/18.10.2002 г., посл. изм. в бр. 62 от 14.08.2015 г. 

iv. 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 ( Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007 г., посл. изм. ДВ бр.94 от 30 
Ноември 2012г.);  

v. ДИРЕКТИВА на Съвета 92/43/ЕИО от 21.05.1992 за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна.  Directive 92/43/EEC on the conservation of 
natural habitats and of wild fauna and flora. - OJ L 206, 22.7.1992, 7–50. 

vi. ДИРЕКТИВА на Съвета 79/409/ЕИО от 02.04.1979 за опазване на дивите птици;  

vii.  ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30.11.2009  
относно опазването на дивите птици; 

viii.  НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона BG 0000615 „Деветашко 
плато”, 2008.02.  

ix. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона BG 0002102 „Деветашко 
плато”, 2008.02.  

x. География на България, 2002, Географски институт при БАН.  

xi. Обща биогеография. Университетско издателство „Св. Климент Охридски” 1994 г. 

xii. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България 

xiii.  Бондев, И., 1991. Растителността на България. Карта в М 1:600000 с обяснителен 
текст. Университетско издателство “Климент Охридски”. София 

xiv. Апостолова, И., Славова, Л., 1997. Конспект на растителните съобщества в България. 
София, БАН 

xv. Любенова М., 2004. Фитоекология. Академично издателство “Марин Дринов”, София 

xvi. Асьов, Б., А. Петрова, Д. Димитров, Р. Василев, 2006. Конспект на висшата флора на 
България. Българска фондация Биоразнообразие, София 

xvii. Велчев, В. (отг. ред.). 1982. Флора на НР България. Т. 8. Изд. БАН, София. 

xviii.  Велчев, В. (отг. ред.). 1989. Флора на НР България. Т. 9. Изд. БАН, София. 

xix. Йорданов, Д. (отг. ред.). 1963-1979. Флора на НР България. Т. 1 – 7. Изд. БАН, София. 

xx. Велчев, Вл., Ст. Кожухаров, М. Анчев (ред.), 1992. Атлас на ендемичните растения в 
България. БАН, София. 

xxi. Кожухаров, С. (ред.). 1992. Определител на висшите растения в България. Наука и 
изкуство, София. 
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xxii. Пешев, Ц., Д. Нанкинов, Д. Пешев, 2003. Гръбначните животни в България. 
„Булвест”, София 

xxiii.   Пешев и др., 1964. „Учебна практика по зоология на гръбначните животни”, ДИ 
„Наука и изкуство”, София. 

xxiv.  БЕШКОВ, В., К. НАНЕВ, 2002. ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ В БЪЛГАРИЯ. „ПЕНСОФТ”.  

СОФИЯ 

xxv. Бисерков, В. (Ред.). 2007. Определител на земноводните и влечугите в България. 
София, Зелени Балкани 

xxvi. Карапеткова M., M. Живков, 1995. Рибите в България. Sofia. "Гея Либрис" 

xxvii. Карапеткова M., M. Живков, Александрова-Колеманова K. 1993. Статус и оценка 
на рибните ресурси в България. В: Национална Стратегия за опазване на 
биоразнообразието. Том I.  

xxviii.  Попов, В., А. Седефчев, 2003. Бозайниците в България. Определител. „Геософт” 
ЕООД, София 

xxix. Иванова, Т., 2005. Концепция за опазване на прилепна фауна и местообитания в 
България в рамките на Натура 2000. Национален природонаучен музей – БАН. 

xxx. Петров Б.2008. Прилепите – методика за изготвяне на оценка за въздействие върху 
околната среда и оценка за съвместимост. Наръчник за възложители и експерти в 
областта на околната среда. Национален природонаучен музей – БАН, 88 с.  

xxxi. Янков П. Видов състав на кълвачите в населените места на България. “Природа”, 
(НРБ), 1986 

xxxii. Орнитологично важни места в България и Натура 2000. БДЗП, София 

xxxiii.  Симеонов С., T. Мичев. 1991. Птиците на Балканския п-ов. Петър Берон, София 

xxxiv. Атлас на гнездящите птици в България, БЗДП, 2007 г. 

xxxv. Червена книга на България, БАН, 2012 г. 

xxxvi. Основни райони за пеперуди в България (http://www.lepidopterology.com/ 
butterfly_areas_bg /index_bg.php. 

xxxvii.  Ботев, Б., Ц. Пешев, (ред.), 1985. Червената книга на НР България.1985.   Том II: 
Животни, Изд. на БАН, София.  

xxxviii.  Списък на обекти за мониторинг, предложени за включване в НСМБР - видове и 
типове местообитания (хабитати). 

Ръководства     

i Интерпретационен наръчник за хабитатите в Европейския съюз, 1999. Издание на 
Сдружение „Зелени Балкани”.   

ii  Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К., /ред./ 2005. 
Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. 
Първо издание, 129 с. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска 
програма и федерация „Зелени Балкани”.  

iii  Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. 
Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. 
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Второ, преработено и допълнено издание, 131 с. София, Световен фонд за дивата 
природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация „Зелени Балкани”.  

iv Managing Natura 2000 Sites. The provisions of Article 6 of the “Habitats” Directive 
92/43/EEC. European Communities, 2000. 

v Assessment of plans and projects significantly affecting NATURA 2000 sites, 
Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 
92/43/EEC, EC, November 2001. 

vi Оценка на планове и проекти значително засягащи НАТУРА 2000 места – методическо 
ръководство по разпоредбите на чл. 6(3) и (4) на Директивата за местообитанията 
92/43/ЕИО, Ноември 2001 г. 

vii  Guidance document on Article 6(4) of the “Habitats” Directive 92/43/EEC.Clarification of 
the concepts of: alternative solutions, imperative reasons of overriding public interest, 
compensatory measures, overall coherence, opinion of the commission, January, 2007. 

viii  Зингстра, Х., Ковачев, А., Китнаес, К., Цонев, Р., Димова, Д., Цветков, П. (ред.) 2009. 
Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове 
природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България. Изд. Българска 
фондация Биоразнообразие. София.  

ix Инструкция за оценка на защитени зони по чл. 7, ал. 3 и 4 от Закона за биологичното 
разнообразие, включващи местообитания на видове птици. 

x Костадинова И., М. Михайлов (съст.), 2002. Наръчник за НАТУРА 2000 в България. 
БДЗП, Природозащитна поредица. Книга 5. БДЗП,  София, 80 с. 

xi Собствени теренни наблюдения и проучвания на терените от ОУПО на територията на 
община Летница (м. август 2015 г.), разположени откъм BG0000615 ЗЗ „Деветашко 
плато” и BG0002102 ЗЗ „Деветашко плато”; 
- Площни; 
- Маршрутни; 
- Стационарни; 

12. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3. 

• Копие от Диплома за завършено висше образование, с образователно-
квалификационна степен ,,магистър”;  

• Документи, удостоверяващи стаж по специалността, съгласно чл. 9, ал. 1 т. 2 и т. 3 
от Наредбата за ОС;  

• Декларации, съгласно чл. 9 ал. 3 от Наредбата за ОС 
 


