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УВОД 

  Докладът за Оценка на съвместимостта и въздействието на Общ устройствен план на 
община Угърчин върху предмета и целите на опазване на: 

 
Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 
 BG0001493 Централен Балкан – буфер, определена за опазване на природните 

местообитания. Включена е в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС 
№802/2007 г. /ДВ бр. 107/2007г./. Разположена е на площ от 138363.8244 ха. В 
границата на зоната попадат землищата на селата Кирчево, Лесидрен и  Сопот. 

 BG0000616 Микре, определена за опазване на природните местообитания. Включена е 
в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС №1222/2007 г. /ДВ бр. 
21/2007г./. Разположена е на площ от 15447.16 ха. В границата на зоната попадат 
землищата на селата Голец, Микре и Сопот. 

 BG0001036 Български извор, включена в списъка на защитените зони, приети с 
Решение на МС №122/2007г. /ДВ бр. 21/2007г./Към настоящия момент няма Заповед 
за обявяване. Общата площ на зоната възлиза на 2618.99 ха. В границите на Община 
Угърчин обхваща части от землищата на селата Славщица (и Василковска махала) и 
Сопот; 

 BG0000240 Студенец, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение на 
МС №122/2007г. /ДВ бр. 21/2007г./Към настоящия момент няма Заповед за обявяване. 
Общата площ на зоната възлиза на 27946.0774 ха. В границите на Община Угърчин 
обхваща части от землищата на селата Драгана, Каленик, Катунец, Орляне, Угърчин; 

 BG0000269 Пещера Мандрата, включена в списъка на защитените зони,  приети с 
Решение на МС №122/2007г. /ДВ бр. 21/2007г./, като защитена зона BG0000607 
Пещера Микре и преопределена и включена в Списъка с Решение на МС 
№598/21.07.2016 г. /ДВ бр. 59/2016г./. Разположена е на площ от 1,82 ха. Обхваща 
територията около пещера Мандрата в землището на с. Микре; 
 
Защитени зони по Директива 2009/147/ЕЕС за съхранение на дивите птици 
 

 BG0002109 Васильовската планина, обявена със Заповед №РД-529/26.05.2010 г. на 
Министъра на околната среда и водите /обн. ДВ бр. 48/25.06.2010 г./, включена в 
списъка на защитени зони, приети с Решение на МС №122/2007 год. /ДВ бр. 
21/2007г./. Разположена е върху обща площ от 45471.92 ха. В границите на Община 
Угърчин попада в землищата на селата Кирчево, Лесидрен, Славщица и Сопот; 

 BG0002088 Микре, определена за опазване на дивите птици. Обявена е със Заповед № 
РД-752/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите /обн. ДВ бр. 97/2008 г./ 
и е включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на МС №122/2007 г. /ДВ 
бр.21/2007г./. Разположена е на площ от 12383,1859 ха. В границата на зоната попадат 
землищата на селата Голец и Микре. 

 BG0000240 Студенец, определена за опазване на дивите птици. Обявена със Заповед 
№ РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр. 105/09.12.2008 г.), изменена със Заповед № 
РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр.10/2013 г.). Разположена е на площ от 
27946.0774 ха. В границата на зоната попадат землищата на селата Драгана, Каленик, 
Катунец, Орляне и Угърчин, 

се изготвя на основание чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 
77/2002 г. с изм. и доп.) и чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета 
и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 
г., ДВ, бр. 73/2007г. с изм. и доп.). 
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С писмо изх. № 3866/ 08.04.2015 г. на РИОСВ-Плевен (с писмо с изх. № 
3866/23.11.2018 г. на РИОСВ-Плевен, ДОСВ - преработен), компетентният орган след 
извършена оценка на задание за обхват и съдържание на ЕО, е мотивирал и необходимостта 
от разработване на настоящия доклад, обхвата и съдържанието му за оценка на степента на 
въздействие на Общ устройствен план на община Угърчин, при съвместяване с 
процедурата за ЕО, съгласно чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 5 от Наредбата за ОС при спазване 
изискванията на чл. 23, ал. 2 от същата. С писмо изх. № 3866/17.04.2018 г. на РИОСВ-
Плевен, контролният орган е потвърдил факта, че консултации по Доклада за ЕО могат да 
започнат единствено след получаване на положителна оценка на Доклада за ОСВ на ОУПО 
Угърчин с предмета и целите на защитените зони на територията на общината. 

Докладът е преработен и допълнен от колектив от експерти в обхвата и при спазване на 
критериите и изискванията на чл. 21, 22 и 23, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и в съответствие с чл. 9, 
ал. 1 на Наредбата.  

 В Оценката за степента на въздействие са взети предвид и следните принципи: 
 Принципът на предпазливост, залегнал като основа за опазване на околната среда 

в Договора за създаване на ЕС, в конкретния случай възприет като приемане на възможно 
най-лошия сценарий за всяко вероятно въздействие, в рамките на научните предпоставки за 
съществуване на такова въздействие. 

 Използване на най-добрата налична информация за провеждане на оценката. 
 Връзката между чл.6 (3) на Директива 92/43/ЕИО за местообитанията, изискващ 

оценка на последствията за целостта и целите на всяка една зона и мрежата като цяло от една 
страна и чл.2 (2) на Директивата, посочващ, че мерките предприети по тази директива следва 
да водят до опазване или възстановяване на благоприятния природозащитен статус на 
видовете и местообитанията; 
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1. АНОТАЦИЯ. 
  

Възложител на Общият устройствен план  е  ОБЩИНА УГЪРЧИН 
адрес: пл. ”СВОБОДА” №1, обл.Ловеч, общ.Угърчин, гр.Угърчин 
Пощенски код - 5580 
тел. 06931-21-21; 06931-27-50; 
факс 06931-20-14 
е-mail: obshtina@ugarchin.com 

Общият устройствен план на община Угърчин /ОУП/, възложен по реда на Закона за 
устройство на територията попада в обхвата на областите изброени в чл 85, ал. 1 от Закона за 
опазване на околната среда /ЗООС/, както и в обхвата на т. 11.1 на Приложение 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, 
“Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм. и доп./ и на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от наредбата 
подлежи на задължителна екологична оценка, тъй като с проекта за ОУП се очертава рамката 
за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по  Приложение 1 и 2 на ЗООС. 
Съгласно чл. 82, ал. 1  на Закона за опазване на околната среда екологичната оценка се 
съвместява изцяло с действащите процедури по изготвяне на плановете и завършва преди 
тяхното одобряване. 

          Главната цел на екологичната оценка на ОУП Угърчин е да анализира и оцени 
потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за 
предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на 
хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото 
здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за разработването на 
окончателния проект. Оценката за съвместимост и въздействие на ОУПО Угърчин оценява и 
анализира плана спрямо предмета на опазване на защитените зони, попадащи в 
териториалният обхват на общината. 

Устройственото планиране на общината е в пряка зависимост от обществено-
икономическите условия и законовата уредба. Наличиетото на пазарно стопанство, 
развитието на частния сектор във всички сфери на обслужване на населението, развитието на 
пазара на терени и друга недвижима собственост, новите принципи на самоуправление на 
общините поставят нов подход при решаване на натрупаните проблеми в тях и насоки за 
бъдещото им развитие. 

Всеобщо е мнението, че посочените по-горе фактори правят разработените до този 
момент общоустройствени планове ограничени за прилагане. Условията и прогнозите, за 
които те са разработени, са коренно изменени и управлението на населените места и извън 
селищни територии не може да се осъществява чрез тях. 

Всичко това налага изработването на нов Общ устройствен план на община Угърчин, 
обл. Ловеч. 

Разположена в централна северна България, в полите на Предбалкана, Община 
Угърчин на север граничи с община Плевен, на изток - с община Ловеч, на юг - с общините 
Троян и Тетевен и на запад - с общините Луковит и Тетевен. Община Угърчин е част от 
района на ниво (NUTS 1) ”Северна и Югоизточна България”, ЕКАТТЕ – LOV 36, 

Северозападен район на планиране (NUTS 2) и попада в област Ловеч (NUTS 3).  
Община Угърчин в териториално-устройствено положение е учредена с Указ на ДС 

№2295 / 26.12.1978г. с един град и дванадесет села. Територията е много слабо заселена, 
както спрямо съставните на областта общини, така и спрямо всички общини в страната. 

Общината се намира на 120 км от столицата София; 33 км. западно от гр. Ловеч и 28 
км. източно от гр. Луковит. 
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Общата площ на общината е 523,103 кв.км. и е на четвърто място по площ в Ловешка 
област (след Троян , Ловеч и Тетевен). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ССххееммаа  ннаа  ооббщщииннаа  УУггъъррччиинн  

Дължината на Републиканската мрежа на територията на общината е 91км. и 330 
метра, в това число: І-ви клас – 25,040 км., ІІ-ри клас – няма, дължината на ІІІ-ти клас е – 

66,290 км. І-ви клас включва: Път І-4 -Български Извор – Велико Търново, участък с 
дължина – 25,040 км. преминаващ през територията на Община Угърчин; Път – III -307- 

Луковит-Дерманци-Угърчин-Микре с обща дължина – 21,530 км.; Път - ІІІ-3504-Угърчин- 

Орляне-Радювене-Ловеч; Път – ІІІ -401- Микре - Ловеч с дължина -13 км.; Път-ІІІ-402- 

Български Извор - Борима –Троян, участък с дължина - 6 км.; Път-ІІІ-3005-Плевен – 

Беглеж – Катунец , участък с дължина - 11,500 км. 
В състава на община Угърчин са включени 11 населени места- 10 села (с.Лесидрен, 

с.Кирчево, с.Катунец, с.Драгана, с.Микре, с.Орлене, с.Каленик, с.Сопот, с.Голец, 
с.Славщица) и един град –Угърчин, който е административен, икономиически и културен 
център. 

Релефа като елемент на природния комплекс на общината  е ценен ресурс за развитие 
на аграрния сектор. Независимо от относително малката надморска височина, релефът е 
силно насечен от гънки планински тип, които се извисяват 50-150 м. над речните нива. На 
юг землищата на селата Лесидрен и Кирчево завършват към високите части на Централна 
Стара планина. Наклонените терени са годни за развитие на овощарство и лозарство.  

Град Угърчин е разположен в северните части на Предбалкана по  
река Каменица и многобройните ѝ малки притоци, като Лепетура, Света, Грешки дол и 
други. Намира се на 33 км. западно от гр. Ловеч и 28 км. източно от гр. Луковит. 

Разположен е в котловина, обградена с невисоки хълмове: от юг Иван дял, от изток — 

http://bg.wikipedia.org/wiki/????????
http://bg.wikipedia.org/wiki/?????
http://bg.wikipedia.org/wiki/???????
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Високата могила (Чукара), от север — Бели камък, Средно бърдо и Забити камък и от 
запад — Голи рът и Чуката. Намира се на 330 м надморска височина. 

Землището на Угърчин има полубалкански характер с разнообразен терен от гористи и 
голи хълмове, набраздени с тесни и просторни долове. Доминиращо място в него заемат  

ридът Иван дял, височините Курджелан, Гюлата и Сухата китка. 
Землището е бедно на водни ресурси. Река Каменица се образува от два източника. 

Единият извира от възвишението Бялка, на границата между землищата на гр. Угърчин и 
с.Микре, а другият, под името Батън, от възвишението Батън в Троянско под името 
Сопотска река. 

Общината е с чиста и съхранена природна среда. От гледна точка на атрактивност и 
екологични параметри, природната среда в общината е с много добри показатели: 
разнообразни ландшафти, изявени релефни форми, чист въздух, съхранено 
биоразнообразие. 

Разпространени са нерудни изкопаеми: червен камък (с. Лесидрен и с. Кирчево), сив 
варовик (с. Микре), пясъци, глини за тухли и керемиди (с. Сопот). Кариерите и находищата 
са от местно значение и се стопанисват от общината. Засега не се налагат рекултивационни 
мероприятия.  

Според климатичната подялба на България Община Угърчин попада в областта на 
умерено континенталния климат, характерен с горещо лято и студена зима. Особеностите 
на релефа предопределят формирането на микроклиматични зони главно с по-мек климат. 
Върху по-голямата част от общината гънките на релефа защитават от североизточните и 
източните ветрове. Климатът на общината е умерено континентален, характеризиращ се 
със горещо лято и студена зима. Средната годишна температура на въздуха е около 11,4˚С. 
Годишния ход се характеризира с минимум през януари(1,5˚С) и максимум през юли 
(23˚С).  

Средногодишните температури на въздуха определят типичната за умерено 
континенталния климат температурна амплитуда от 24,5˚С. Относителната влажност на 
въздуха се колебае от 61% през август до 84% през декември. Максималната и стойност е 
през зимните месеци, когато температурите на въздуха са минимални.   

Съгласно класификацията на Националната концепция за пространствено развитие на 
България 2013-2025 г., община Угърчин , заедно с още 30 общини в Северозападен район 
се намира в 5-то йерархично ниво. Това са много  малки  градове  и  села,  центрове  с  
общинско  значение  за територията на съответните общини в които се осъществява 
първичното обслужване на населението на общините и където са налични работни места 
извън селскостопанската заетост –в сферата на социалните услуги, търговията, 
администрацията, промишленото и занаятчийското производство, образованието, 
културата. Важно условие за свързаността с останалите селища в общините и достъпа до 
тези услуги са удобните, изградени и поддържани, комуникационно-транспортните връзки. 

Урбанизацията е дългосрочен процес, който се характеризира както с увеличаване на 
населението, което живее в градовете, така и с разширяване на градските зони. Той 
включва различни етапи /урбанизация, деурбанизация или контраурбанизация и 
реурбанизация/, които засягат страните в различни епохи – според географската и 
историческата ситуация. Степента на урбанизация е процентът от общото население на 
страната /или даден регион, община/, което живее в градовете. Темпът на урбанизация 
представлява увеличаването на пропорцията на гражданите за определен период. Процесът 

http://bg.wikipedia.org/wiki/?????
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на урбанизация на даден регион има отчетливи ефекти върху икономиката и екологията му. 
Има различни форми /или модели/ на урбанизация или на концентрация на човешки 
дейности, на населени места и социална инфраструктура /моноцентрични и полицентрични 
населени места, компактни градове, предградия и др./.  

Основните проблеми на урбанизацията в Общината са свързани с трайно изразената 
тенденция на миграционните процеси, които протичат. Миграционните процеси са ясно 
изразени от селата към градовете и от Общината към по-големите градове на страната и 
чужбина /особено за младите хора/. Тази тенденция се обуславя от наличието на жилища в 
града и по-доброто качество на услугите. В резултат е на лице западане на дейностите, 
свързани с услугите в общината. Това дава отражение и върху икономическата активност.  

Тенденцията е тревожна и води до сериозни икономически и демографски 
диспропорции. Налагат се изводите, че следва да се насочат усилия към съживяване на 
икономическата активност в периферните територии чрез стимулиране изграждането на 
предприятия /или техни филиали/, развитие на специфични форми на селскостопански 
дейности в областта на трайните насаждения, билкопроизводство, развитието на 
туристическите услуги и др. Тези действия трябва да бъдат съпроводени и от социални и 
културни мероприятия, свързани с благоустрояване, подобряване на инфраструктурата и  

околната среда, обогатяване на културния живот възможности за оползотворяване на 
свободното време. 

Категоризацията на общините и населените места е извършена във връзка с 
необходимостта от  изграждане на йерархична териториална организация на единната 
система за комплексно обществено обслужване – елемент на Националната програма за 
повишаване на материалното и културното благосъстояние на народа. Категоризацията на 
общините е основна интегрална характеристика. Определянето на категориите на 
общините, кметствата, районите и населените места се извършва поотделно за всяка една 
единица. За основната административно-териториална единица – общината са формирани 5 
основни критерия и допълващи такива към някои от тях, и за всеки от тях са подбрани 
показатели. За населените места са формирани 4 основни критерия и допълващи към някои 
от тях и характерни показатели. Всеки от критериите и показателите показват отделни 
характеризиращи  аспекти  на развитието на съответната единица - административна, 
демографска, стопанска и териториално-устройствена характеристика на всяка община.  

Съгласно Заповед № РД-02-14-2021 от 14 Август 2012г. на Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, Община Угърчин попада в 4 категория 
(функционални типове, съобразно действащата в страната функционална категоризация на 
административно-териториалните единици и населени места), а населените места попадат в 
следните категории по степен на развитост на селищните функции. 
 

Режим на устройство и параметри за натоварване на устройствените зони 
С проекта на ОУПО Угърчин, се определят видове територии с основно 

предназначение, типове и разновидности на устройствени зони и самостоятелни терени с 
устройствени режими, спрямо изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Разновидностите на 
устройствените зони включват занижени застроителни показатели, предназначени за 
прилагане на ограничителните режими във връзка с наличието на Защитени територии, 
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обявени според изискванията на Закона за защитените територии и Защитени зони от 
Националната екологична мрежа (част от Европейската екологична мрежа Натура 2000).  

В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се обособяват 
самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: обекти на недвижимото 
културно наследство, терени за гробищен парк, техническа инфраструктура, транспортна 
инфраструктура, за обществено-обслужващи дейности, със специално предназначение и за 
озеленяване, паркове и градини, за спорт и атракции. 

В териториалното устройство функционалното зониране се използва като начин за 
моделиране на обекта, в резултат на което територията се разделя на зони (райони , 

участъци) с препоръчителни за тях видове дейности и режими на ползване. Границите на 
устройствените зони, териториите  и самостоятелните терени се определят по имотни 
граници, квартали, трасета от различен клас на транспортната техническа инфраструктура  
и на комуникационно - транспортната система, естествени делители - водни течения, 
дерета и други елементи на релефа. 

С настоящия проект за ОУПО Угърчин са определени следните режими на устройство 
и параметри за натоварване на устройствените зони и самостоятелни терени с устройствени 
режими: 

 
 Жилищна устройствена зона и терени с преобладаващо ниско застрояване 

с височина до 10м  (Жм) 
Жилищната устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване с височина до 10м, 

означена с „Жм“, се прилага за устройство на жилищните територии в населените места в 
общината и единични самостоятелни терени . 

Показателите за устройствена зона Жм са следните: 
 

Наименование 
на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Жм от 20 до 60 от 0,5 до 1,2 от 40 до 60 10м (3 ет.) 
Жм1 от 20 до 40 от 0,5 до 1,0 от 50 до 60 10м (3 ет.) 

 
В партерните етажи на жилищните сгради е допустимо изграждането на търговски и 

други обслужващи обекти, гаражи, работилници с функции, съвместими с обитаването. 
Отделни поземлени имоти могат да се отредят с ПУП за нежилищни функции в 
съответствие с Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. 

Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност. 
 

 Устройствена зона и терени за обществено-обслужващи дейности (Оо) 
Предназначена за изграждане предимно на обекти за обществено обслужващи 

дейности – образование, здравеопазване, социални грижи, култура, религия, 
административни и делови услуги, търговия и др. видове дейности от третичния и 
четвъртичния сектор (финансово-кредитно обслужване, спорт, отдих, забавления, 
информационно обслужване и други). 
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Наименование 
на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Оо 
60 
 

2,0 
 

20 
 

 
 

Оо1 
50 
 

1,8 
 

30 
 

 
 

 

Към терените за детски заведения, училища, болници и заведения за социални грижи 
се прилагат показателите определени в чл. 40, 41, 43, 44 от Наредба №7 на МРРБ от 2003 г.  

Минимум 50% от озеленената площ трябва да бъде с дървесна растителност 

Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 
 

 Устройствена зона за многофункционално ползване от тип смесена централна 
зона (Ц) 

Смесените централни устройствени зони са предназначени за многофункционално 
ползване. В обхвата им могат да се изграждат административни и делови сгради, сгради за 
социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други обществени дейности, 
търговски и други обслужващи сгради и комплекси, жилищни сгради, в т.ч. със смесено 
предназначение, хотели и заведения за хранене и развлечения, сгради за безвредни 
производствени и занаятчийски дейности, бензиностанции, газостанции и надземни и 
подземни гаражи и паркинги за леки автомобили, сгради, мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура. 

В териториите от разновидност "смесена централна зона" се устройват открити 
представителни площадни пространства, пешеходни зони, паркове и градини. 

 

Наименование 
на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Ц от 30 до 60 
 

от 1,0 до 2,0 
 

от 30 до 50 
 

 

 
 

Една четвърт от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна 
растителност.  

Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 
 

 Смесена обществено-обслужваща производствено-складова устройствена 
зона (Соп) 

Устройствената зона обхваща територии в непосредствена близост до бившите 
стопански дворове и производствено-складовите терени. Като цяло устройствените зони 
„Соп“ са с предназначение за изграждане на малки и средни предприятия,  предимно с 
безвредни промишлени производства, животновъдни комплекси спазващи санитарно-

хигиенните изисквания, обществено обслужване, жилища, спорт, търговия, предприятия на 
хранително-вкусовата промишленост и др. 

Устройствена зона Соп има допустими устройствени показатели в следния вид: 
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Наименование 
на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Соп от 30 до 70 от 1,0 до 2,2 от 30 до 50  
Соп1 от 30 до 60 от 1,0 до 2,0 от 40 до 50  

 

Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 
Една четвърт от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна 

растителност. 
 

 Устройствена зона и терени за предимно производствени и складови 
дейности (Пп) 

Устройствената зона и терени за предимно производствени и складови дейности са 
предвидени за застрояване с производствени, складови и обслужващи сгради и 
съоръжения. 

 

Наименование 
на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Пп от 40 до 80 от 1,0 до 2,5 от 20 до 40  
Пп1 от 40 до 60 от 1,0 до 2,2 от 20 до 40  

 Допуска се изграждане на здравни пунктове, магазини и заведения за обществено 
хранене за ежедневните нужди на работещите, административни сгради и научно-

експериментални бази към предприятията, гаражи и паркинги, както и жилища за охраната.  
Допустими са и дейности свързани с управлението на отпадъците, в т. число, но не 

само:  рециклиране, предварителна обработка (сепариране, разглобяване, балиране, 
брикетиране, пакетиране, претоварване), закрити складове за силно действащи отровни 
вещества и минерални торове, компостиране, обезвреждане на неопасни отпадъци и др. 
при спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Глава 6,  Раздел III 
и свързани подзаконови актове. Не се допускат дейности по депониране на битови 
отпадъци. 

Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност. 
 

 Устройствена зона и терени за чисто производствени дейности (Пч) 
Този вид зони и терени се застрояват само с производствени, складови и обслужващи 

сгради и съоръжения. Обслужващи сгради и съоръжения могат да бъдат здравни пунктове, 
магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди на работещите, 
административни сгради и научно - експериментални бази към предприятията, гаражи и 
паркинги, както и жилища за охраната. 

Наименование 
на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Пч от 50 до 80 от 1,0 до 2,5 от 20 до 40  
Пч1 от 50 до 60 от 1,0 до 2,2 от 30 до 40  

Минимум една трета от озеленената площ е с дървесна растителност. 
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 Устройствена зона за ваканционни селища (Ос) 

Устройствените зони и терени за ваканционните селища са предназначени за отдих и 
рекреационни дейности. Застрояват се предимно със средства за подслон.  
 
Наименование 

на зоната 
Макс. 

Плътност на 
застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Ос 30  1,2 50  
Ос1 20  1,0 50  

 
Половината от площта за озеленяване трябва да бъде осигурена за дървесна 

растителност. 
 

 Вилна устройствена зона (Ов) 
Вилите устройствени зони се застрояват предимно със сгради за временно обитаване, 

както и обслужващи обекти и съоръжения за нуждите на индивидуалния и организиран 
отдих и туризма. В отделни урегулирани поземлени имоти във вилните зони освен вилни 
сгради може да се разполагат и магазини и заведения за хранене, сгради за социални, 
здравни, културни, спортни и други обслужващи дейности, малки хотели, сгради, мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура, бензиностанции и газостанции . 

 

Наименование 
на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
 

Ов 40 0,8 50 

7 м – кота 
корниз 

10 м – кота 
било 

Ов1 30 0,7 50 

7 м – кота 
корниз 

10 м – кота 
било 

 
Минимум 50% от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с 

дървесна растителност.  
Отглеждането на селскостопански животни във вилните устройствени зони се урежда 

с отделна наредба. 
 

 Терени за гробищни паркове 

Това са терени със специфични особености и изисквания и със самостоятелен 
устройствен режим за гробищни паркове. Те се разполагат и устройват в съответствие с 
Наредба №2/2011 г. на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове и 
погребването и пренасянето на покойници. По периферията на гробищните паркове в 
рамките на регулационните им граници се предвижда задължителна изолационна зеленина, 
в която се допуска разполагане на колумбарийни стени. Изпълняват се всички изисквания 
за изграждане на достъпна среда. 

Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. 
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 Терени за водни площи 

 В урбанизирани територии за водните течения се осигурява задължителен сервитут, 
както следва — мин. 3 м двустранно на коритото, и допълнително по още мин. 6 м за улици 
(алеи) за провеждане на инженерната инфраструктура и за обслужване на речното корито. 
Въз основа на допълнителни проучвания се допуска шестметровият сервитут да се 
разположи едностранно.  

Извън урбанизирани територии, за водните течения се отнасят разпоредбите на Закона 
за водите (ЗВ) и на ЗООС. 
 

 Терени за транспортна инфраструктура 

Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различните видове 
транспортно-комуникационна инфраструктура Конкретните устройствени терени се 
определят с ПУП. 
 

 Терени за инженерно- техническа инфраструктура 

Терени, предвидени за изграждане на електрически подстанции, телефонни централи, 
радио и телевизионни и други телекомуникационни централи, за пречиствателни станции 
за питейни и отпадни води и др. 

Показателите на застрояване се определят с подробните устройствени планове 
съобразно правилата и нормативите, определени с Наредба №7 на МРРБ от 2003 г., както и 
другите приложими подзаконови актове. 
 

 Терени за добив на полезни изкопаеми 

В терените за добив на полезни изкопаеми се допуска изграждането на временни 
обекти, свързани с технологията на добива на подземни богатства и на необходимата 
техническа инфраструктура. За всеки конкретен случай параметрите на застрояване се 
доказват чрез специализиран подробен план (генплан) по чл.111 ЗУТ. 

 

 Терени за спорт и атракции 

Обхващат стадиони, спортни площадки и др.спортно обекти. Устройват се с  ПУП и в 
съответствие с чл.33 от Наредба 7/2003 на МРРБ, като площта на територията за спорт и 
развлечения в населените места и крайселищните територии се определя спрямо броя на 
населението – за села от 15-20 кв.м/жител, като минималната озеленена площ е 20% от 
площта на УПИ.  

 Спазват се техническите изисквания и условията за безопасност и се изпълняват 
всички изисквания за изграждане на достъпна среда 

 

 Терени за озеленяване, паркове и градини 

Тези територии са в и извън границите на урбанизираните територии и са 
предназначени за изграждане на озеленени площи за широко обществено ползване в 
населените места. Териториите с режим на озеленяване се устройват при условията на 
чл.30 и чл.32 от Наредба 7/2003 на МРРБ. 
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 Терени със специално предназначение 

Това са терени със самостоятелен режим за обекти на сигурността и отбраната. Тези 
територии са отредени за специални обекти, и са частично регламентирани по чл.13 от 
ЗУТ. 
 

 Терени за обекти на недвижимото културно наследство 

Това са обособени терени, с разположени недвижими културни ценности (НКЦ) в тях. 
Имат самостоятелен устройствен режим и специфични особености и изисквания по 
смисъла на чл. 79 от ЗКН. Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП.  

Прилагат се разпоредбите на Закона за културното наследство (ЗКН) и Наредба № Н-

12 от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и 
за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и 
подлежащите на вписване обстоятелства в националния регистър на недвижимите 
културни ценности на Министерство на културата 

Баланс на територията 

В съответствие с изискванията на Наредба №8/2001 на МРРБ за обема и съдържанието 
на устройствените планове, в табличен вид е представено разпределението на териториите 
по основно предназначение, основаващо се на данните за начин на трайно ползване (НТП) 
от цифровите модели на землищата на населените места (действащи кадастрални карти и 
карта за възстановена собственост на с.Голец) в обхвата на землищата  на Община Угърчин 
и на действащите регулационни планове в рамките на населените места. Балансът показва 
данните от съществуващото положение и от проектното предвиждане.      

 
2. ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ, 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ, 

КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ С ОЦЕНЯВАНИЯ ПЛАН  МОГАТ ДА ОКАЖАТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ. 

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

основан на обща методологически рамка, а именно оценка на потенциалните кумулативни 
въздействия на съществуващи, одобрени или в процес на одобряване и/или разработване 
обекти върху компонентите/фактори на околната среда като са анализирани:  

1. Ефектите с натрупване – общият ефект от различни въздействия върху всеки отделен 
компонент/фактор на околната среда;  

2. Ефектите с наслагване:  
 натрупване на еднакви въздействия, което води до ново значително въздействие; 

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

3. Ефектите във времето – оценка на възможни въздействия, които възникват в 
различните етапи на реализация на обектите (строителство, експлоатация и извеждане от 
експлоатация) и които водят до ново значително въздействие. Оценката на кумулативното 
въздействие и значимостта е извършена при отчитане на степента на въздействие върху 
компонентите/факторите на околната среда. 
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Докато индивидуалното въздействие на дадена дейност може да бъде приемливо само 
по себе си то в комбинация с други въздействия от други Инвестиционни предложения, може 
да доведе до неприемливи кумулативни въздействия.  

Кумулативните въздействия са резултат от ефектите на дадено действие, свързано с 
определно инвестиционно предложение или дейност, комбинирани с ефектите от други 
проекти или дейности. Следователно при оценката на конкретно инвестиционно 
предложение, план или програма е важно да се вземат предвид и потенциалните 
кумулативни въздействия.  

Има три основни типа кумулативно въздействие: 
 • Адитивни въздействия, при които ефектите от многобройни източници се натрупват 

и увеличават въздействията върху околната среда;  
• Въздействия, при които множество източници си взаимодействат и причиняват нова 

форма на въздействие;  
 • Непреки въздействия, при които определена дейност, свързана с инвестиционно 

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

При идентификацията и оценката на кумулативните въздействия от строителството, 
предпусковите дейности (подготовка за пускане в експлоатация) и експлоатацията на 
Инвестиционното предложение и други предложени проекти е използван качествен подход. 
Идентифицирани са рецепторите на околната и социална среда, които има вероятност да се 
засегнат от кумулативни въздействия, като е отчетено географско и времево застъпване с 
инвестиционното предложение, план или програма.  

Трансгранични въздействия са тези въздействия, които могат да засегнат държави, 
различни от държавата или държавите, в които ще се осъществява инвестиционното 
предложение, план или програма.  

Смекчаване на въздействията - Оценката на въздействията има за цел да гарантира, че 
решенията, свързани с инвестиционните предложения са взети при цялостно познаване на 
очакваните въздействия върху околната и социална среда. Оценката на въздействията е 
важен етап от процеса на екологична оценка, който улеснява определянето на мерки за 
смекчаване на въздействията. В ЕО е оценен потенциалът за предотвратяване, намаляване, 
смекчаване, отстраняване или компенсиране на потенциалните неблагоприятни въздействия 
от инвестиционните предложения, планове и програми и са определени съответни дейности 
за управление и мониторинг. В този процес са включени и експертите по ЕО, които 
съвместно с архитектите разработващи ОУП определят практическите и икономически 
подходи за намаляване на въздействията до възможно най-голяма степен.  

Прилагат се специфични смекчаващи мерки, които се идентифицират с въздействията 
за всеки компонент и фактор на околната и социална среда. 

Оценка на остатъчни въздействия - След идентифициране и съгласуване на 
приложимите смекчаващи мерки, екипът по ЕО оценява отново възможността за възникване 
на въздействия, приемайки, че смекчаващите мерки са приложени при проектирането и 
експлоатацията на ОУП. 

В българското законодателство формулировка на понятието „кумулативни 
въздействия” единствено е дадена в параграф 3, т. 10 от ДР от  Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони ( Наредбата по ОС приета 
с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., в сила от 11.09.2007 г.)       “Кумулативни въздействия” са 
въздействия върху околната среда, които са резултат от увеличаване ефекта на оценявания 
план, програма и проект/инвестиционно предложение, когато към него се прибави ефектът от 
други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи планове, програми и 
проекти/инвестиционни предложения, независимо от кого са осъществявани тези планове, 
програми и проекти/инвестиционни предложения.   Кумулативните въздействия могат да са 
резултат от отделни планове, програми и проекти/инвестиционни предложения с 
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незначителен ефект, разглеждани сами по себе си, но със значителен ефект, разглеждани в 
съвкупност, и реализирани, нееднократно в рамките на определен период от време. 

 В тази точка ще бъдат разгледани кумулативните въздействия и връзката между 
всички  планове, програми, проекти и  инвестиционни предложения. 

 По експертно мнение за анализ на кумулативното въздействие от реализацията на 
плана бяха разгледани всички землища в община Угърчин, в които има процедирани 
намерения и всички землища на териториите на други общини и области, които пападат в 
обхвата  на  защитени зони: 

За оценка на кумулативните ефекти в обхвата на инвестиционното предложение е 
изискана информация от РИОСВ-Плевен и МОСВ за процедирани инвестиционни 
предложения, планове и програми на териториите на засегнатите защитени зони. 
Информацията за съгласувани инвестиционни намерения, планове и програми на 
територията на община Угърчин, които се намират в защитена зона са представени в отделни 
таблици за всяка защитена зона. 

За получаване на база данни за всички инвестиционни предложения, планове, 
програми и проети разрешени, одобрени, в процес на одобряване и/или реализирани на 
териториите на община Угърчин за анализ на кумулативното въздействие бе поискана 
информация от РИОСВ-Плевен, архитектурния епип разработващ ОУП Угърчин, община 
Угърчин, бяха ползвани интернет страниците на РИОСВ-Плевен, МОСВ, регистрите - 
http://registers.moew.government.bg/eo/ и http://registers.moew.government.bg/ovos, както и 
данни предоставени по реда на ЗДОИ за периода 2007-2018 г. от МОСВ – изх. № ЗДОИД-
14/18.04.2017 г. и Решение № ЗД-34/13.04.2017 г. 

Беше ползвана информация на интернет страниците на РИОСВ и МОСВ за започнали 
и приключени процедури по глава шеста на ЗООС и глава втора от ЗБР за всички землища на 
територията на община Угърчин и землищата в обхвата на защитените зони.   

Информация за всички постъпили и преминали процедура по ЕО/ОВОС/ОС 
инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, попадащи в границите на 
засегнатите от ОУП на община Угърчин защитени зони е за периода от 2007 г. до м. юни 
2018 г. 

 

BG0001036 Български извор 
ЗЗ „Български извор” - BG0001036 на територията на землищата на мах.Василковска, 

с.Сопот и с.Славщица. Площта на Защитената зона на територията на Общината е 
762,39ха. 

Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0001036 

„Български извор“, попадат следните устройствени зони и територии в землището на с. 
Славщица – Василковска махала – Жм1 и Пп1. 

Общата засегната площ от защитена зона BG0001036 „Български извор“ в резултат 

на предвижданията на УЗ на ОУП възлиза на 0,8193 ха или 0,031% от общата площ на 

зоната. 

 Таблица 2.1 Бъдещо планиране и попадащи в границите на  Защитена зона 

BG0001036 „Български извор“ по начин на трайно ползване 

 

 

 

 

 

http://registers.moew.government.bg/eo/
http://registers.moew.government.bg/ovos


ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 

19 
 

Процедирани са ИП, планове, програми и проекти, от РИОСВ Плевен и МОСВ в 
границите на BG0001036 Български извор. 

В периода 2007-2018 г. са процедирани по реда на ЗБР/ЗООС следните ИП, планове, 
програми и проекти: 

 
Таблица 2.2 ППП в границите на BG0001036 Български извор 

№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

1. 
ПН-ЕО-

5-2017 

Актуализация на 
Програма за 
опазване на 

околната среда на 
Община Тетевен 

2016-2020 г. 

Община 
Тетевен 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 1/2018 

2. 
ПН-ЕО-

2-2017 

Програма за 
управление на 
отпадъците на 

Община Тетевен за 
периода 2016-2020 

г." 

Община 
Тетевен 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 9/2017 

№ 
по 
ред 

Землище № на имот 
Площ 

дка 
Вид на 
имота 

Вид 
територия 

НТП 
Ново предвиждане за 

устройствена 
зона/инфраструктура 

1. 
Славщица 

(Василковска 
махала) 

67057.43.108 0,334 
Поземлен 

имот 
Урбанизирана 

територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

2. 
Славщица 

(Василковска 
махала) 

67057.43.116 1,532 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващи жилищни 
и стопански сгради – 6 бр. 

и дворно място 

3. 
Славщица 

(Василковска 
махала) 

67057.43.119 0,700 
Поземлен 

имот 
Урбанизирана 

територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
съществуващо дворно 
място с 2 бр. сгради 

4. 
Славщица 

(Василковска 
махала) 

67057.43.120 0,688 
Поземлен 

имот 
Урбанизирана 

територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
съществуващо дворно 
място с 3 бр. сгради 

5. 
Славщица 

(Василковска 
махала) 

67057.43.18 2,440 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 
Съществуващи стопански 

постройки 

6. 
Славщица 

(Василковска 
махала) 

67057.43.20 1,392 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 
Съществуващи стопански 

постройки 

7. 
Славщица 

(Василковска 
махала) 

67057.43.21 1,107 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 
Съществуващи стопански 

постройки 

Обща площ от УЗ Жм1 и Пп1 8,193  
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

3. 

МОСВ-

ЕО-2-

2016 

Стратегия за водено 
от общностите 

местно развитие на 
територията на 

Местна 
инициативна група 
"Ябланица-Правец" 

по мярка 19. 
"Водено от 

общностите местно 
развитие" на 
Програма за 
развитие на 

селските райони 
2014-2020 г. 

Сдружение 
"МИГ 

Ябланица-

Правец" 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № 
ЕО-8/2016 

4. 
ПН-ЕО-

19-2016 

Общинска програма 
за опазване на 
околната среда 
2016-2020 г. на 

Община Ябланица 

Община 
Ябланица 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 4/2017 

5. 
ПН-ЕО-

14-2016 

Програма за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците на 
територията на 

Община Луковит 
2015-2020 г. 

Община 
Луковит 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 22/2016 

6. 

МОСВ-

ЕО-10-

2016 

Стратегия за водено 
от общностите 

местно развитие на 
територията на 

Местна 
инициативна група 

Луковит-Роман 

Сдружение 
"Местна 

инициативна 
група 

Луковит-

Роман" 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

на ЕО 

Приключила с 
решение № 

ЕО-15 

7. 
ПН-ЕО-

8-2015 

Програма за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците на 
територията на 

Община Угърчин 
2015-2020 г. 

Община 
Угърчин 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 7 /2015 

8. 
ПН-ЕО-

2-2015 

Общинска програма 
за опазване на 

околната среда 2015 

Община 
Луковит 

Общински 
Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

Приключила с 
решение № ПН 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

- 2020 г. на Община 
Луковит 

на ЕО ЕО 8 /2015 

9. 
ПН-ЕО-

13-2015 

Общинска програма 
за опазване на 

околната среда 2015 
– 2020 г. на Община 

Угърчин 

Община 
Угърчин 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 2/2016 

10. 
ПН-ЕО-

8-2014 

Общински план за 
развитие на Община 
Луковит 2014 - 2020 

Община 
Луковит 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 3 /2014 г. 

11. 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

12. 

МОСВ-

ЕО-25-

2013 

Регионален 
генерален план за 
водоснабдяване и 

канализация на 
обособената 

територия на "ВиК" 
АД, гр. Ловеч 

Министерство 
на 

регионалното 
развитие 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

на ЕО 

Приключила с 
решение № 
ЕО-28/2013 

13. 
ПН-ЕО-

15-2010 

Програма за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците на 

община Луковит, 
като част от 

Програмата за 
опазване на 

околната среда на 
община Луковит за 
периода 2010-2020 

г. 

Община 
Луковит 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 19/2010 

 
ППП в границите на BG0001036 Български извор не предвиждат преки въздействия 

върху природните местообитания и местообитанията на видовете, както и върху структурата, 
функциите и целите на защитената зона. 

 
 
 

 
Таблица 2.3 ИП в границите на BG0001036 Български извор 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 

22 
 

№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 
Приложима 

процедура 
Статус 

1. 

ПН-

ОВОС-

26-

2009 

"Интегриран проект з подобряване 
на водния сектор на село Дерманци" 

Община Луковит 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 

19 ПР /2009 

2. 

МОСВ-

ОВОС-

8-2014 

Доизграждане на автомагистрала 
(АМ) „Хемус“ (Ябланица-

Белокопитово) 

Национална 
компания 

"Стратегически 
инфраструктурни 

проекти" 
(НКСИП) 

Подлежи на 
задължителна 

ОВОС 

Приключила с 
решение № 2-

2/2015 

3. 

МОСВ-

ОВОС-

4-2018 

Технически проект за обект АМ 
„Хемус“ – Етап 1 в участъци: 
Участък І – от км 87+800 до 

пресичането с път ІІІ-307 (край на 
км 103+060), включително пътен 

възел „Дерманци“, с приблизителна 
дължина 15,26 км; Участък ІІ – от 
края на пътен възел „Дерманци“ 

(след пресичане с път ІІІ-307 – км 
103+060)до пресичането с път ІІІ-

3005, включително пътен възел 
„Каленик“ (край на км 122+260) 

Агенция "Пътна 
инфраструктура" 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Текуща на 
Етап 

Уведомяване 

 
ИП в границите на BG0001036 Български извор не предвиждат преки въздействия върху 

природните местообитания и местообитанията на видовете, както и върху структурата, 
функциите и целите на защитената зона. 

Единствено ИП Доизграждане на автомагистрала (АМ) „Хемус“ (Ябланица-
Белокопитово) оказва въздействие върху местообитанията на видовете предмет на опазване в 
зоната, аменно: „Субоптимално местообитание единствено за T. karelinii и V. peregusna 
(МОСВ 2013). Кумулативният ефект ще се изрази в общо отнемане на 69.314 дка, или 0.39% 
от местообитанията на T. karelinii и 34.414 дка, или 0.24% от местообитанията на V. 

peregusna.“. 

ОУП на община Угърчин предвижда нови устройствени зони в границите на 
BG0001036 Български извор, които оказват следното въздействие на видовете: 
1. Според наши оценки това местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм1 и Пп1 в землището 
на с. Славщица – Василковска махала, засягат 0,8193 ха слабопригодни местообитания на 
Triturus karelinii или около 0,06% от слабопригодните за вида в зоната (1343,84ха) и 0,05% 
от потенциалните местообитания на вида в зоната – 1755,83 ха. Определените територии за 
УЗ Жм1 и Пп1 има малка вероятност вида да се среща в тях. Кумулативно: 0,45% от 
потенциалните местообитания на Triturus karelinii. 

2. Според наши оценки това местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм1 и Пп1 в землището 
на с. Славщица – Василковска махала, засягат 0,8193 ха потенциални местообитания на 
Vormela peregusna или около 0,06% от потенциалните за вида в зоната (1425,1ха). 
Определените територии за УЗ Жм1 и Пп1 има малка вероятност вида да се среща в тях. 
Кумулативно: 0,30% от потенциалните местообитания на Vormela peregusna. 
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3. Засягат се потенциални ловни местообитания на вида, но е и ефективно заети 
местообитания. Според оценка на екипа, местообитанията са подходящи. Според наши 
оценки това местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм1 и Пп1 в землището на с. Славщица 
– Василковска махала, засягат 0,8193 ха потенциални местообитания на Miniopterus 
schreibersi или около 0,07% потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 
1231ha (47% от площта на защитената зона). Няма кумулативно въздействие. 

4. Засягат се потенциални ловни местообитания на вида, но е и ефективно заети 
местообитания. Според оценка на екипа, местообитанията са подходящи. Според наши 
оценки това местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм1 и Пп1 в землището на с. Славщица 
– Василковска махала, засягат 0,8193 ха потенциални местообитания на Myotis capaccinii или 
около 0,07% потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 1231ha (47% от 
площта на защитената зона). Няма кумулативно въздействие. 

 Други въздействия не се очакват. Ето защо кумулативния ефект се оценява като 
незначителен. 

 
BG0000616 Микре 
 
ЗЗ  „Микре” - BG0000616 на територията на землищата на селата Микре и Голец. 

Площта на Защитената зона на територията на Общината е 2991,87ха. 

Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0000616 Микре, 

попадат устройствени зони само в землище на с. Микре: 
 

Таблица  2.4 Бъдещо планиране и попадащи в границите на  Защитена зона 

BG0000616 Микре по начин на трайно ползване 
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Таблица  2.4 Бъдещо планиране и попадащи в границите на  Защитена зона 

BG0000616 Микре по начин на трайно ползване 

 

 

 Описаните имоти попадащи в границите на BG0000616 Микре при посещение на 
терен се установи, че това са съществуващи жилищни територии, в които са налични 
жилищни и стопански постройки, дворни места и стари овощни градини. Прави впечатление, 
че в КВС имоти №№ 48060.429.18, 48060.429.25 и 48060.429.26 са определени с НТП – 

пасище, но при обходите са установи, че са територии заети от единични постройки и дворни 
места и не отговарят на описанието в КВС. 

Общата засегната площ от защитена зона BG0000616 „Микре“ в резултат на 

предвижданията на УЗ Жм1 на ОУП възлиза на 1,3323 ха или 0,009% от общата площ на 

зоната. 

Процедирани са ИП, планове, програми и проекти, от РИОСВ-Велико Търново, 
РИОСВ-Плевен и МОСВ в границите на BG0000616 „Микре“. 

В периода 2007-2018 г. са процедирани по реда на ЗБР/ЗООС следните ИП, планове, 
програми и проекти: 

 
 
 

№ по 
ред 

Землище № на имот 
Площ 

дка 
Вид на 
имота 

Вид 
територия 

Начин  
на трайно 
ползване 

Ново предвиждане за 
устройствена 

зона/инфраструктура 

1. Микре 48060.429.18 1,452 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 
Зона Жм1 

съществуваща 

2. Микре 48060.429.20 2,762 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

3. Микре 48060.429.21 0,033 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

4. Микре 48060.429.22 3,301 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

5. Микре 48060.429.23 1,798 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

6. Микре 48060.429.24 0,065 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

7. Микре 48060.429.25 3,379 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 
Зона Жм1 

съществуваща 

8. Микре 48060.429.26 0,533 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 
Зона Жм1 

Съществуваща 

Обща площ 13,323  
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Таблица 2.4 ППП в границите на BG0000616 „Микре“ 

 
ППП в границите на BG0000616 „Микре“ не предвиждат преки въздействия върху 

природните местообитания и местообитанията на видовете, както и върху структурата, 
функциите и целите на защитената зона. 
 
Таблица 2.5 ИП в границите на BG0000616 „Микре“ 

№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториале

н обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

1.  
ВТ-ЕО-2-

2017 

"Стратегия за 
водено от 

общността местно 
развитие на 

"Местна 
инициативна група 

Севлиево" 

СНЦ "Местна 
инициативна 

група 
Севлиево" 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

на ЕО 

Приключила 
с решение № 

ВТ-07-

ЕО/2017 

2.  
ПН-ЕО-

4-2016 

Общ устройствен 
план на Община 

Троян 

Община Троян Общински 
Задължителна 

ЕО 

Текуща на 
Етап 

Преценяване 

3.  
ПН-ЕО-

13-2016 

Програма за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците на 
територията на 
Община Троян 

2016-2020 г. 

Община Троян Общински 

Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

на ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 
21/2016 

4.  
ПН-ЕО-

8-2015 

Програма за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците на 
територията на 

Община Угърчин 
2015-2020 г. 

Община 
Угърчин 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

на ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 7 
/2015 

5.  ВТ-ЕО-3-
Общински план за 

развитие на 
Община Общински Преценяване на 

необходимостта 
Приключила 
с решение № 

№ № на досие 
Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 
Приложима 
процедура 

Статус 

1. 
ПН-ОВОС-

38-2008 

"Свинеферма"-разширение на 
съществуваща свинеферма до 1900 

места за отглеждане на свине за 
месо (подрастващи и за 

угояване),включващи в тази бройка 
и до 150 места за свине майки. 

ЕТ "Мирослав 
Христов - 31" 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 5 

ПР / 2009 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториале

н обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

2014 община Севлиево 
за перопда 2014 - 

2015 

Севлиево от извършване 
на ЕО 

ВТ-03-

ЕО/2014 

6.  
ПН-ЕО-

13-2015 

Общинска 
програма за 
опазване на 

околната среда 
2015 – 2020 г. на 
Община Угърчин 

Община 
Угърчин 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

на ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 2/2016 

7.  
ПН-ЕО-

7-2014 

Общински план за 
развитие на 

Община Ловеч 
2014 - 2020 

Община Ловеч Общински 

Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

на ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 2 
/2014 г. 

8.  
ПН-ЕО-

28-2014 

Актуализация на 
инвестиционния 

проект за 
"Регионално депо 

за неопасни 
отпадъци за 

общините Ловеч, 
Летница и 

Угърчин", за 
Регионална 
система за 

третиране на 
неопасни битови, 

строителни и 
растителни 
отпадъци 

Община Ловеч Регионален 

Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

на ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 1/2015 

9.  

МОСВ-

ЕО-16-

2014 

Регионален 
генерален план за 
водоснабдяване и 

канализация на 
обособената 
територия на 

"Бяла" ЕООД - 
Севлиево - 

окончателен 
проект 

Министерство 
на 

регионалното 
развитие 

Регионален 

Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

на ЕО 

Приключила 
с решение № 
ЕО-14/2014 

10.  

МОСВ-

ЕО-63-

2013 

Регионален 
генерален план за 
водоснабдяване и 

канализация на 
обособената 

Министерство 
на 

регионалното 
развитие 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

на ЕО 

Приключила 
с решение № 
ЕО-62/2013 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториале

н обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

територия на 
"Бяла" ЕООД-

Севлиево 

11.  

МОСВ-

ЕО-25-

2013 

Регионален 
генерален план за 
водоснабдяване и 

канализация на 
обособената 
територия на 
"ВиК" АД, гр. 

Ловеч 

Министерство 
на 

регионалното 
развитие 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

на ЕО 

Приключила 
с решение № 
ЕО-28/2013 

12.  
ПН-ЕО-

2-2013 

Общински план за 
развитие на 

община Троян 
2014-2020 г. 

Община Троян Общински 

Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

на ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 2/2013 

13.  
ВТ-ЕО-

10-2013 

Общ устройствен 
план на община 

Севлиево (ОУПО) 

Община 
Севлиево 

Общински 
Задължителна 

ЕО 

Приключила 
с решение № 

ВТ-

01/20.01.2017 

14.  
ПН-ЕО-

1-2013 

Общ устройствен 
план на Община 

Троян 

Община Троян Общински 
Задължителна 

ЕО 

Прекратена с 
решение № 
ПН ЕО 1 П 

/2016 

15.  
ПН-ЕО-

6-2012 

Програма за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците на 

община Ловеч за 
периода 2012-2015 

г., като част от 
Програмата за 

опазване на 
околната среда на 

община Ловеч 

Община Ловеч Общински 

Преценяване на 
необходимостта 
от извършване 

на ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 
10/2012 

 
ИП в границите на BG0000616 „Микре“ не предвиждат преки въздействия върху 

природните местообитания и местообитанията на видовете, както и върху структурата, 
функциите и целите на защитената зона. 

 
ОУП на община Угърчин предвижда нови устройствени зони в границите на 

BG0000616 „Микре“, които оказват следното въздействие на видовете: 
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1. засегнатите местообитания на Rosalia alpinа - землището на с. Микре в УЗ Жм1 
се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални местообитания на 
вида върху 1.3323 ha, което е 0.036% от площта на местообитанието в защитената 
зона. 

2. засегнатите местообитания на Lucanus cervus - землището на с. Микре в УЗ 
Жм1 се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални 
местообитания на вида върху 1,3323 ha, което е 0.014% от площта на 
местообитанието в защитената зона. 

3. засегнатите местообитания на Morimus asper funereus - землището на с. Микре в 
УЗ Жм1 се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални 
местообитания на вида върху 1.3323 ha, което е 0.014% от площта на 
местообитанието в защитената зона.  

4. засегнатите местообитания на Euplagia quadipunctaria - землището на с. Микре 
в УЗ Жм1 се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални 
местообитания на вида върху 1.3323 ha, което е 0.013% от площта на 
местообитанието в защитената зона. 

5. засегнатите местообитания на Triturus karelinii - землището на с. Микре в УЗ 
Жм1 се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални 
местообитания на вида върху 1.3323 ha, което е 0.018% от площта на 
местообитанието в защитената зона. 

6. засегнатите местообитания на Bombina variegatа - землището на с. Микре в УЗ 
Жм1 се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални 
местообитания на вида върху 1,3323 ha, което е 0.018% от площта на 
местообитанието в защитената зона. 

7. засегнатите местообитания на Eurotestudo hermanni boettgeri - землището на с. 
Микре в УЗ Жм1 се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални 
местообитания на вида върху 1.3323 ha, което е 0.036% от площта на 
местообитанието в защитената зона. 

8. засегнатите местообитания на Голям нощник Myotis myotis - Ще бъдат 
засегнати 1.3323 ha ловни местообитания на вида, което е 0.009% от общата площ 
на благоприятните местообитания на вида в зоната в обхвата на УЗ Жм1 при с. 
Микре. 

9. засегнатите местообитания на Дългокрил прилеп Miniopterus schreibersi - 

Устойственото планиране предвижа УЗ Жм1 в землището на с. Микре засяга 0,661 
ха от ловни местообитания на вида или 0,016% от общата му площ в зоната. 

10. засегнатите местообитания на Дългопръст нощник Myotis capaccinii - 

Устойственото планиране предвижа УЗ Жм1 в землището на с. Микре засяга 0,661 
ха от местообитания на вида или 0,016% от общата му площ в зоната. 
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11. засегнатите местообитания на Малък подковонос Rhinolophus hipposideros - 

УЗ Жм1 в землището на с. Микре засяга 1,3323 ха или около 0,043% от ловните 
местообитания ня вида в зоната. 

12. засегнатите местообитания на Остроух нощник Myotis blythii – от УЗ Жм1 в 
землището на с. Микре, ще бъдат засегнати 1.3323 ha ловни местообитания на 
вида, което е 0.009% от общата площ на благоприятните местообитания на вида в 
зоната. 

13. засегнатите местообитания на Трицветен нощник Myotis emarginatus - Ще 
бъдат засегнати 1.3323 ha потенциални ловни местообитания на вида, което е 
0.014% от общата площ на благоприятните местообитания на вида в зоната в 
обхвата на УЗ Жм1 при с. Микре. 

Разгледано в аспекта на кумулативното въздействие, предвижданията на ОУП и 
проектираната свинеферма  - ЕТ "Мирослав Христов - 31" (съществуваща свинеферма), 

считаме, че не е налице кумулативно въздействие или то ще бъде незначително по 
отношение на общата площ която е урбанизирана в защитената зона, но и новите УЗ и 
предвижданията за свинефермата са съществуващи обекти и не се засягат пряко ефективно 
или пригодни местообитания на видовете предмет на опазване. 

 Други въздействия не се очакват. Ето защо кумулативния ефект се оценява като 
незначителен. 

 
BG0000266 Пещера Мандрата 
 
Съгласно ОУП, няма предвиждания в границите или в периметър около 1000 метъра 

около границата на ЗЗ.  
Не се очаква кумулативно въздействие. 

  
 
BG0000240 Студенец 

 
BG0000240 Студенец, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение на 

МС №122/2007г. /ДВ бр. 21/2007г./Към настоящия момент няма Заповед за обявяване. 
Общата площ на зоната възлиза на 27946.0774 ха. В границите на Община Угърчин обхваща 
части от землищата на селата Драгана, Каленик, Катунец, Орляне, Угърчин. 

Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0000240 
„Студенец“, попадат следните устройствени зони и територии:  

1. Землище на с. Катунец – ДопСоп, територия за гробище, Жм1, Пп1 и Пч1; 
2. Землище с. Драгана – Жм1 и  Пп1. 
 

Таблица  2.6 Бъдещо планиране и попадащи в границите на  Защитена зона 

BG0000240 Студенец по начин на трайно ползване 
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№ 
по 
ред 

Землище № на имот 
Площ 

дка 

Вид на 
имота 

Вид 
територия 

НТП 

Ново предвиждане за 
устройствена 

зона/инфраструктура 

1. Драгана 23060.1.45 2,229 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Ниско 
застрояване (до 

10 м) 

Жм1 

съществуваща 

2. Драгана 23060.2.6 

3,120 

(от 
общо 

15,888) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Жм1 

съществуващо дворно 
място 

Част от съществуващ 
стопански двор от 

ТКЗС 

Преди обявяване на ЗЗ 
BG0000240 

3. Драгана 23060.2.18 2,444 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

съществуващо дворно 
място с 2 бр. сгради 

4. Драгана 23060.6.217 

0,400 

(от 
общо 

23,671) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Жм1 

Съществуващ черен 
път 

5. Драгана 23060.10.18 2,091 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуващо дворно 
място със жилищна и 
стопански постройки 

6. Драгана 23060.10.23 
 

3,997 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

 

Жм1 

съществуващо дворно 
място 

Преди обявяване на ЗЗ 
BG0000240 

7. Драгана 23060.10.25 0,126 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

съществуващо дворно 
място 

8. Драгана 23060.45.49 1,285 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

съществуващо дворно 
място, жилищна и 

стопански постройки 

9. Драгана 23060.45.65 0,119 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

съществуващо дворно 
място 

10. Драгана 23060.71.80 0,159 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

съществуващо дворно 
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място 

11. Драгана 23060.71.81 0,060 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

съществуващо дворно 
място 

12. Драгана 23060.85.9 

0,080 

(от 
общо 

78,519) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

 

Жм1 

Преди обявяване на ЗЗ 
BG0000240 

13. Драгана 23060.85.197 0,606 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

съществуващо дворно 
място с жилищна 

сграда 

14. Драгана 23060.85.198 0,537 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

съществуващо дворно 
място 

15. Драгана 23060.134.4 5,553 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база – 6 бр. 
сгради 

16. Драгана 23060.134.10 3,241 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

17. Драгана 23060.134.13 3,724 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

18. Драгана 23060.134.15 2,644 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

19. Драгана 23060.134.20 2,180 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Пп1 

Съществуващ път 

20. Драгана 23060.134.21 26,699 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

21. Драгана 23060.134.22 10,574 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 
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складова база 

22. Катунец 36662.250.23 52,795 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

23. Катунец 36662.250.24 6,681 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

24. Катунец 36662.250.25 1,491 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

25. Катунец 36662.250.26 1,044 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

26. Катунец 36662.250.27 3,088 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

27. Катунец 36662.250.28 2,742 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

28. Катунец 36662.250.29 2,420 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

29. Катунец 36662.250.30 3,153 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

30. Катунец 36662.250.31 2,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

31. Катунец 36662.250.32 54,236 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

32. Катунец 36662.250.33 2,353 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

33. Катунец 36662.250.42 1,025 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

34. Катунец 36662.250.43 0,660 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

35. Катунец 36662.250.44 1,037 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

36. Катунец 36662.250.45 0,474 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

37. Катунец 36662.250.46 0,145 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

38. Катунец 36662.251.1 7,609 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

39. Катунец 36662.251.2 0,400 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 
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40. Катунец 36662.251.3 0,395 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

41. Катунец 36662.251.4 0,689 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

42. Катунец 36662.251.5 0,700 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

43. Катунец 36662.251.6 1,149 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

44. Катунец 36662.251.7 0,697 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

45. Катунец 36662.251.8 1,500 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

46. Катунец 36662.251.9 1,500 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

47. Катунец 36662.251.10 0,924 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

48. Катунец 36662.251.11 17,545 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

49. Катунец 36662.251.12 3,500 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

50. Катунец 36662.205.31 0,321 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Гробище 

Съществуващо 

51. Катунец 36662.222.14 

3,354 

(от 
общо 

83,089) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 
Гробище 

Съществуващо 

52. Катунец 36662.85.13 0,157 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда 

53. Катунец 36662.168.35 1,894 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда 

54. Катунец 36662.168.45 0,615 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда 

55. Катунец 36662.168.50 0,812 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна и стопанска 

сграда 
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56. Катунец 36662.168.51 1,720 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

57. Катунец 36662.205.21 0,273 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

58. Катунец 36662.205.22 0,178 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

59. Катунец 36662.205.23 0,220 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

60. Катунец 36662.205.24 0,581 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

61. Катунец 36662.205.25 1,302 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

62. Катунец 36662.205.26 1,183 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

63. Катунец 36662.205.27 0,214 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

64. Катунец 36662.205.28 0,104 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

65. Катунец 36662.205.29 0,595 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

66. Катунец 36662.205.30 0,111 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 

35 
 

дворно място 

67. Катунец 36662.205.34 0,478 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

68. Катунец 36662.212.3 0,678 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

69. Катунец 36662.214.29 0,080 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

70. Катунец 36662.214.30 0,313 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

71. Катунец 36662.215.4 1,447 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

72. Катунец 36662.215.25 0,047 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

73. Катунец 36662.215.26 0,092 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

74. Катунец 36662.215.27 0,118 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

75. Катунец 36662.215.28 0,075 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

76. Катунец 36662.215.29 0,038 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 
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77. Катунец 36662.215.30 0,060 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

78. Катунец 36662.215.31 0,164 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

79. Катунец 36662.220.44 0,441 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

80. Катунец 36662.221.2 5,751 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

81. Катунец 36662.221.25 0,387 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

82. Катунец 36662.221.26 1,126 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

83. Катунец 36662.222.17 0,607 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

84. Катунец 36662.222.18 0,991 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

85. Катунец 36662.222.19 0,050 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

86. Катунец 36662.244.43 0,141 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 

дворно място 

87. Катунец 36662.244.44 0,142 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда и 
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дворно място 

88. Катунец 36662.308.1 
2,184 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

89. Катунец 36662.308.2 1,220 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

90. Катунец 36662.308.16 2,876 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

91. Катунец 36662.308.17 
5,213 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

92. Катунец 36662.308.18 
0,272 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

93. Катунец 36662.308.19 4,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

94. Катунец 36662.308.20 
2,863 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

95. Катунец 36662.308.21 
0,634 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

96. Катунец 36662.308.22 
1,000 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

97. Катунец 36662.308.23 
1,200 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 
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98. Катунец 36662.308.24 
0,607 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

99. Катунец 36662.308.25 
1,123 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

100. Катунец 36662.308.26 
3,342 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

101. Катунец 36662.308.27 
2,506 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

102. Катунец 36662.308.28 
1,020 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

103. Катунец 36662.308.29 0,606 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Присъединен терен 
към съществуващ 

стопански двор със 
складова база 

104. Катунец 36662.308.30 3,439 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

105. Катунец 36662.308.31 
3,978 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

106. Катунец 36662.308.32 
1,190 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

107. Катунец 36662.308.33 
0,967 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

108. Катунец 36662.308.34 
1,968 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 
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складова база 

109. Катунец 36662.308.35 1,608 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

110. Катунец 36662.308.36 7,151 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

111. Катунец 36662.308.37 
9,602 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

112. Катунец 36662.308.38 8,575 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Присъединен терен 
към съществуващ 

стопански двор със 
складова база 

113. Катунец 36662.308.39 0,549 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Присъединен терен 
към съществуващ 

стопански двор със 
складова база 

114. Катунец 36662.308.40 1,183 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Присъединен терен 
към съществуващ 

стопански двор със 
складова база 

115. Катунец 36662.308.41 0,080 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

116. Катунец 36662.308.42 0,110 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

117. Катунец 36662.308.43 
0,429 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

118. Катунец 36662.308.44 6,958 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 
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ведомствен път складова база 

119. Катунец 36662.308.45 1,171 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

120. Катунец 36662.308.46 0,517 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

121. Катунец 36662.308.48 2,172 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Пп1 

Присъединен терен 
към Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

122. Катунец 36662.308.49 2,231 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

 

Пп1 

Присъединен терен 
към Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

123. Катунец 36662.308.51 0,959 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

124. Катунец 36662.308.52 2,611 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Присъединен терен 
към Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

125. Катунец 36662.308.53 0,906 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Присъединен терен 
към съществуващ 

стопански двор със 
складова база 

126. Катунец 36662.308.54 0,146 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

127. Катунец 36662.308.55 0,553 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Присъединен терен 
към съществуващ 

стопански двор със 
складова база 
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Извършената теренна работа от екипа изготвил ДОСВ се установи, че почти всички 

128. Катунец 36662.308.56 2,678 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

129. Катунец 36662.308.57 
0,149 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

130. Катунец 36662.308.58 0,198 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

131. Катунец 36662.308.59 4,571 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Присъединен терен 
към съществуващ 

стопански двор със 
складова база 

132. Катунец 36662.308.60 4,308 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

133. Катунец 36662.308.61 
0,573 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

134. Катунец 36662.308.62 
4,044 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор със 

складова база 

135. Катунец 36662.156.12 5,653 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За съоръжение 
на газопровод 

Пч1 

Съществуваща 
Станция за очистване 
на газопровод Беглеж, 

Булгаргаз,  ПУП, 
одобрен със Заповед 
№1058/19.05.2004г. 

136. Катунец 36662.308.15 6,700 
Поземлен 

имот 

Урбанизиран
а територия 

За 
електроенерги

йното 
производство 

Пч1 

Съществуващ 
стопански двор с ФЕЦ 

 Обща площ 389,273  



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 

42 
 

описани нови устройствени зони и предвиждания в рамките на защитена зона BG0000240 

“Студенец“ са съществуващи.  
В землището на с. Катунец при обособяване на УЗ – Пп1 към присъединените 

стопански дворове и прилежащите площи към тях са включени и имоти с №№ 36662.308.29, 

36662.308.38, 36662.308.39, 36662.308.40, 36662.308.45, 36662.308.52, 36662.308.53, 

36662.308.55 и 36662.308.59 с НТП-пасище и обща площ от 20,725 дка. При теренните 
обходи са посетени тези имоти, които всички представляват територии нарушени от 
стопанската дейност в рамките на вече обособените и изградени/съществуващи 
производствени и складови помещения. В някои от тях дори са налични основи на 
съществуващи сгради и съоръжения, използвани дори за временно съхранение на селско-

стопанска техника и инвентар, и дори използването им като сметища. Всички територии са 
заети от рудерална растителност и в някой от тях, като например 308.38 и 308.39 са 
езерозирали почвите и те са превърнати в техногенни терени.  

В рамките на оценката, ще бъдат подробно разгледани и оценени въздействията върху 
тези имоти и при анализа, ще бъдат взети под внимание освен данните получени по проект 
"Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и 
видове - фаза І" и тези от теренните проучвания на екипа изготвил ДОСВ. 

Описаните имоти попадащи в границите на BG0000240 Студенец при посещение на 
терен се установи, че това са съществуващи жилищни територии и предимно производствени 
територии, в които са налични жилищни и стопански постройки, дворни места и стопански 
дворове и прилежащите им площи и свързаните с тях предимно селскостопански 
производства. Имоти с №№ 36662.250.23, 36662.250.24, 36662.250.25, 36662.250.26, 

36662.250.27, 36662.250.28, 36662.250.29, 36662.250.30, 36662.250.31, 36662.250.32, 

36662.250.33, 36662.250.42, 36662.250.43, 36662.250.44, 36662.250.45, 36662.250.46, 

36662.251.1, 36662.251.2, 36662.251.3, 36662.251.4, 36662.251.5, 36662.251.6, 36662.251.7, 

36662.251.8, 36662.251.9, 36662.251.10, 36662.251.11 и 36662.251.12 предвидени да бъдат 
обособени в УЗ – ДопСоп в землището на с. Катунец са с НТП-пасище с обща площ от 
171,952 дка. При теренните проучвания се установи, че около половината от общата площ се 
използва като нива засята с житни култури. 

 

Общата засегната територия от предвижданията на ОУП е в размер на 389,273 дка или 
0,014% от общата площ на защитена зона. 

Процедирани са ИП, планове, програми и проекти, от РИОСВ-Плевен и МОСВ в 
границите на BG0000240 „Студенец“. 

В периода 2007-2018 г. са процедирани по реда на ЗБР/ЗООС следните ИП, планове, 
програми и проекти: 

 
Таблица 2.7 ППП в границите на BG0000240 „Студенец“ 

№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториале

н обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

1. 
ПН-ЕО-

14-2016 

Програма за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците на 

територията на Община 

Община 
Луковит 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 22/2016 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториале

н обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

Луковит 2015-2020 г. на ЕО 

2. 
ПН-ЕО-

11-2016 

Стратегия за водено от 
общностите местно 
развитие на МИГ - 

Долна Митрополия - 
Долни Дъбник 

Община 
Долна 

Митрополия 

Общински 
 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 17/2016 

3. 

МОСВ-

ЕО-10-

2016 

Стратегия за водено от 

общностите местно 
развитие на 

територията на Местна 
инициативна група 

Луковит-Роман 

Сдружение 
"Местна 

инициативна 
група 

Луковит-

Роман" 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № 

ЕО-15 

4. 
ПН-ЕО-8-

2015 

Програма за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците на 

територията на Община 
Угърчин 2015-2020 г. 

Община 
Угърчин 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 7 /2015 

5. 
ПН-ЕО-

21-2015 

Програма за 
управление на 
дейностите по 

отпадъците 2016-2020 

год. на Община Долни 
Дъбник 

Община 
Долни 

Дъбник 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 4/2016 

6. 
ПН-ЕО-2-

2015 

Общинска програма за 
опазване на околната 
среда 2015 - 2020 г. на 

Община Луковит 

Община 
Луковит 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 8 /2015 

7. 
ПН-ЕО-

17-2015 

Програма за 
управление на 
дейностите по 

отпадъците 2016 - 2020 

г. на Община Плевен 

Община 
Плевен 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 19/2016 

8. 
ПН-ЕО-

13-2015 

Общинска програма за 
опазване на околната 

среда 2015 – 2020 г. на 
Община Угърчин 

Община 
Угърчин 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 2/2016 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториале

н обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

на ЕО 

9. 
ПН-ЕО-8-

2014 

Общински план за 
развитие на Община 
Луковит 2014 - 2020 

Община 
Луковит 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 3 /2014 г. 

10. 
ПН-ЕО-

19-2014 

Програма за енергийна 
ефективност и енергия 

от възобновяеми 
енергийни източници 

Община 
Долни 

Дъбник 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 9/2014 

11. 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториале

н обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

12. 
ПН-ЕО-

18-2014 

Общински план за 
развитие на община 

Долни Дъбник 

Община 
Долни 

Дъбник 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 12/2014 

13. 
ПН-ЕО-

13-2014 

Общ устройствен план 
на Община Плевен 

Община 
Плевен 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Текуща на 
Етап 

Преценяване 

14. 
ПН-ЕО-

10-2014 

Общ устройствен план 
на Община Долни 

Дъбник 

Община 
Долни 

Дъбник 

Общински 
Задължителна 

ЕО 

Текуща на 
Етап 

Уведомяване 

15. 

МОСВ-

ЕО-30-

2013 

Регионален генерален 
план за водоснабдяване 

и канализация на 
обособената територия 

на 

Министерств
о на 

регионалното 
развитие 

Областен 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № 
ЕО-29/2013 

16. МОСВ-

ЕО-25-

Регионален генерален 
план за водоснабдяване 

Министерств
о на 

Общински Преценяване 
на 

Приключила с 
решение № 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториале

н обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

2013 и канализация на 
обособената територия 
на "ВиК" АД, гр. Ловеч 

регионалното 
развитие 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

ЕО-28/2013 

17. 
ПН-ЕО-7-

2010 

ПУП-ПРЗ за ПИ № 
36662.308.15, 

местността "Горна 
ялия", в землището на 

с. Катунец, общ. 
Угърчин, предвиждащ 

изграждане на 
фотоволтаична 

електроцентрала 

ЕТ "Дани - 
Марияна 

Василева" 

За по-малки 
територии 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 15-2010 

18. 
ПН-ЕО-

15-2010 

Програма за 
управление на 
дейностите по 

отпадъците на община 
Луковит, като част от 

Програмата за опазване 
на околната среда на 
община Луковит за 

периода 2010-2020 г. 

Община 
Луковит 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 19/2010 

19. 
ПН-ЕО-9-

2008 

ПУП-ПП за елементите 
на техническата 

инфраструктура извън 
урбанизирани 

територии, предвиждащ 
ИП "Ел. захранване на 
нова кариера за мергел 

"Томовото", ПИ № 
56722.339.004, землище 

на гр. Плевен" 

"Холсим 
България" АД 

За по-малки 
територии 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 2/2009 

 
ППП в границите на BG0000240 „Студенец“ не предвиждат преки въздействия върху 

природните местообитания и местообитанията на видовете, както и върху структурата, 
функциите и целите на защитената зона. 
 
Таблица 2.8 ИП в границите на BG0000240 „Студенец“ 

№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 
Приложима 
процедура 

Статус 

1. ПН-

ОВОС-73-

"Монтиране на инсталация 
капково напояване " в ПИ 
063014; 062014; 062013 с 

"ЛИБЪРТИ"ООД Подлежи на 
процедура по 

Приключила с 
решение № ПН 66 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 
Приложима 
процедура 

Статус 

2009 .Пелишат преценяване ПР /2009 

2. 

ПН-

ОВОС-38-

2007 

Добива на инертни 
материали от динамичните 
запаси на р. Вит, на около 
700 м. северно от моста 

при с. Крушовица, в 
землището на с. 

Крушовица, общ. Долни 
Дъбник 

"Нипед" ЕООД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Текуща на Етап 
Преценяване 

3. 

ПН-

ОВОС-37-

2007 

Добив на инертни 
материали от динамичните 
запаси на р. Вит, западно 

от с. Търнене, в землището 
на с. Търнене, общ. Плевен 

"Водно строителство 
2000" АД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Текуща на Етап 
Преценяване 

4. 

ПН-

ОВОС-36-

2007 

Добив на инертни 
материали от динамичните 
запаси на р. Вит, на около 
600 м. южно от моста при 

с. Крушовица, в 
землището на с. 

Крушовица, общ. Долни 
Дъбник 

"Водно стопанство 
2000" АД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Текуща на Етап 
Преценяване 

5. 

ПН-

ОВОС-35-

2007 

Добив на инертни 
материали от динамичните 
запаси на р. Вит, на около 

1600 м южно при с. 
Крушовица, в землището 

на с. Крушовица, общ. 
Долни Дъбник 

"Водно стопанство 
2000" АД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 52 

ПР/2007 

6. 

ПН-

ОВОС-34-

2007 

Добив на инертни 
материали от динамичните 
запаси на р. Вит, на левия 
бряг на реката, на юг от 
моста при с. Крушовица, 

землището на с. 
Крушовиця, общ. Долни 

Дъбник 

"Водно стопанство 
2000" АД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Текуща на Етап 
Преценяване 

7. 

ПН-

ОВОС-33-

2007 

Добив на инертни 
материали от динамичните 
запаси на р. Вит, на левия 
бряг на р. Вит, на около 

2000 м южно от моста при 
с. Крушовица, землище на 

"Водно строителство 
2000" АД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 56 

ПР/2007 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 
Приложима 
процедура 

Статус 

с. Крушовица, общ. Долни 
дъбник 

8. 

ПН-

ОВОС-12-

2007 

Добив на инертни 
материали от динамичните 
запаси на река Вит в ПИ № 

000075, 000066, 000074, 

землище на с. Търнене, 
общ. Плевен 

"Мизия-2004" ООД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Текуща на Етап 
Преценяване 

9. 

ПН-

ОВОС-52-

2017 

Специализиран малък 
обект за дестилиране 

(пункт за изваряване на 
ракия), цех за 

производство и 
бутилиране на плодов 

оцет, сушилня за плодове, 
зеленчуци и гъби 

"Нирвана Беглеж" 
ООД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 66 

ПР/2017 

10. 

МОСВ-

ОВОС-5-

2017 

Подмяна на преносен 
(магистрален) газопровод 
в участъка „ОС Беглеж- 

КВ Дерманци- КВ 
Батулци- КВ Калугерово 

"БУЛГАРТРАНСГАЗ” 

ЕАД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Текуща на Етап 
Оценяване 

11. 

ПН-

ОВОС-80-

2016 

Отглеждане на риба с 
търговска цел и спортен 

риболов 

"ФИШ ХЪНТЪР 
2016" ООД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 28 

ПР/2017 

12. 

ПН-

ОВОС-66-

2014 

Изграждане на водовземно 
съоръжение (сондажен 

кладенец) за задоволяване 
нуждите на свинеферма 
разположена в имот № 

000200 в землището на с. 
Дисевица, община Плевен 

“ХИБРИДЕН 
ЦЕНТЪР ПО 

СВИНЕВЪДСТВО” 

АД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 50 

ПР /2014 

13. 

МОСВ-

ОВОС-8-

2014 

Доизграждане на 
автомагистрала (АМ) 
„Хемус“ (Ябланица-

Белокопитово) 

Национална компания 
"Стратегически 

инфраструктурни 
проекти" (НКСИП) 

Подлежи на 
задължителна 

ОВОС 

Приключила с 
решение № 2-

2/2015 

14. 

МОСВ-

ОВОС-35-

2012 

Изграждане на 
информационно-

посетителски център в ЗМ 
Парк Кайлъка, ПИ 

№56722.618.75”, гр. 
Плевен, община Плевен 

Областна 
администрация-

Плевен 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Текуща на Етап 
Уведомяване 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 
Приложима 
процедура 

Статус 

15. 

ПН-

ОВОС-45-

2013 

“Добив и първична 
преработка на варовици за 
строителни материали от 
находище “Гечовското”, 

земл. на с. Бежаново, общ. 
Луковит, обл. Ловеч” 

“АСС 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

Подлежи на 
задължителна 

ОВОС 

Приключила с 
решение № ПН 1-

1/2014 

16. 

ПН-

ОВОС-72-

2012 

Интегриран воден цикъл 
Плевен - Долна 

Митрополия 

Община Плевен и 
Община Долна 

Митрополия 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № 

ПН39ПР/25.06.2012 

17. 

МОСВ-

ОВОС-14-

2012 

Изграждане на резервоар с 
обем 20 м3 за 
допълнително 

водоснабдяване на с. 
Горталово в ПИ 078002, 

землище на с. Горталово, 
община Плевен 

община Плевен 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Текуща на Етап 
Уведомяване 

18. 

МОСВ-

ОВОС-61-

2011 

Изграждане на газопровод 
“Южен поток" 

"Южен поток 
България" АД 

Подлежи на 
задължителна 

ОВОС 

Приключила с 
решение № 7-

5/2013 

19. 

МОСВ-

ОВОС-59-

2010 

"Преустройство на вилни 
сгради в ПИ № 

56722.618.48, местност 
Кайлъка, гр. Плевен, във 

вилна сграда, бунгала, 
ресторант и СПА-център" 

"Квант Инженеринг” 

ООД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № 2-

ПР/2011 г. 

20. 

ПН-

ОВОС-79-

2009 

"Интегриран воден проект 
на с.Садовец - изграждане 
на пречиствателна станция 

за отпадъчни 
води,канализационна 

мрежа и реконструкция на 
водопроведната мрежа на 

с .Садовец" 

Община Долни 
Дъбник 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 87 

ПР / 2009 

21. 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 
Приложима 
процедура 

Статус 

22. 

ПН-

ОВОС-77-

2009 

"Интегриран воден проект 
село Крушовица- 

изграждане на 
пречиствателна станция за 

отпадъчни 
води,канализационна 

мрежа и реконструкция на 

Община Долни 
Дъбник 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 88 

ПР / 2009 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 
Приложима 
процедура 

Статус 

водопроводната мрежа на 
с.Крушовица" 

23. 

МОСВ-

ОВОС-47-

2009 

"Изграждане на отсечката 
от газопровод "Набуко" на 

територията на Р 
България" по ревизия "D" 

на трасето и при 
използване на 

технологията насочено 
хоризонтално сондиране 

при прехода на река 
Дунав. 

"Набуко Газ Пайплайн 
България" ЕООД; 

"Набуко Газ Пайплайн 
Интернешънъл" 

ГМБХ 

Подлежи на 
задължителна 

ОВОС 

Приключила с 
решение № 3-

2/2013 

24. 

МОСВ-

ОВОС-46-

2008 

Проектиране и изграждане 
на източен обходен път на 

гр. Плевен 

Областно пътно 
управление-Плевен 

Подлежи на 
задължителна 

ОВОС 

Прекратена с 
решение № 14-

П/2013 

25. 

ПН-

ОВОС-29-

2008 

"Добив на инертни 
материали от наносните 
отложения в коритото на 

река Вит" 

"Симона - НЕ " ООД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 46-

ПР /2008 

26. 

МОСВ-

ОВОС-5-

2008 

Въвеждане в експлоатация 
на автоклавна инсталация 
за обезвреждане на опасни 
болнични отпадъци" към 
"Авис Медика" ООД, гр. 

Плевен 

"Андрееви" ООД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № 4-

ПР/2008 

27. 

ПН-

ОВОС-

167-2007 

Добив на инертни 
материали от динамичните 
запаси в коритото на река 

Вит, на 600 м. южно от 
моста при с. Крушовица, 

общ. Долни Дъбник 

"Водно строителство 
2000" АД 

Подлежи на 

процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 10 

ПР/2008 

28. 

ПН-

ОВОС-

166-2007 

Добив на инертни 
материали от динамичните 
запаси в коритото на река 
Вит, южно от моста при с. 
Крушовица, общ. Долни 

Дъбник, 

"Водно стопанство 
2000" АД 

Подлежи на 
процедура по 

преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 11 

ПР/2008 

29. 

ПН-

ОВОС-

162-2007 

Построяване на МВЕЦ на 
река Каменица" 

ЕТ "Стас и Нели" 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Текуща на Етап 
Преценяване 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 
Приложима 
процедура 

Статус 

30. 

ПН-

ОВОС-

149-2007 

Добив на инертни 
материали от динамичните 

запаси на река Вит, на 
около 1600 м. южно от 

моста на пътя гр. Плевен - 
гр. София, в землището на 

с. Ясен, общ. Плевен 

"Архстрой" ЕООД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 12 

ПР/2008 

 
 
ИП в границите на BG0000240 „Студенец“ не предвиждат преки въздействия върху 

природните местообитания и местообитанията на видовете, както и върху структурата, 
функциите и целите на защитената зона. 

 
ОУП на община Угърчин предвижда нови устройствени зони в границите на 

BG0000616 „Студенец“, които оказват следното въздействие на природните местообитания и 
видовете: 

1. 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco 
Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). Общата площ, която ще засегне 
местообитание 6210 е 74,625 дка, което е 0.31% от площта на 
местообитанието в защитената зона. Въздействието се определя като слабо. 
Засегнатата площ от местообитание 6210 е достатъчно малка за да не предизвика 
промяна във функциите на природното местообитание в границите на защитената 
зона; 

2. Mustela eversmanni - Според експертната ни оценка потенциално местообитание на 
вида съществува в УЗ ДопСоп в землището на с. Катунец, но при теренните обходи, 
вида не е установен. Засягат се 171,952 дка или 0,21% от потенциално 
местообитание на вида в зоната;   

3. Vormela peregusna - Според експертната ни оценка потенциално местообитание на 
вида съществува в УЗ ДопСоп в землището на с. Катунец, но при теренните обходи, 
вида не е установен. Засягат се 171,952 дка или 0,21% от потенциално местообитание 
на вида в зоната.   

 

Разгледано в аспекта на кумулативното въздействие, предвижданията на ОУП и 

ИП/ППП в границите на защитената зона, не се засягат природни местообитания и 
местообитания на видове. Считаме, че не е налице кумулативно въздействие или то ще бъде 
незначително по отношение на общата площ, кои в повечето случаи се засягат вече 

урбанизирани територии в защитената зона. Новите УЗ и предвижданията ИП/ППП са на 
предимно съществуващи обекти и не се засягат пряко ефективно или пригодни 
местообитания на видовете предмет на опазване и такива описани в ДОСВ на ОУП. 

 Други въздействия не се очакват. Ето защо кумулативния ефект се оценява като 
незначителен. 
 
 

BG0001493 Централен Балкан – буфер 
BG0001493 Централен Балкан – буфер, определена за опазване на природните 

местообитания. Включена е в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 

51 
 

№802/2007 г. /ДВ бр. 107/2007г./. Разположена е на площ от 138363.8244 ха. В границата на 
зоната попадат землищата на селата Кирчево, Лесидрен и  Сопот. 

Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0001493 

Централен балкан“ – буфер, попадат следните устройствени зони и територии:  
Таблица  2.9 Бъдещо планиране и попадащи в границите на  Защитена зона 

“Централен Балкан - буфер”, BG0001493 по начин на трайно ползване 

№ по 
ред 

Землище № на имот 
Площ 

дка 
Вид на 
имота 

Вид 
територия 

НТП 
Ново предвиждане за 

устройствена 
зона/инфраструктура 

1.  Кирчево 36943.17.13 

5,2 
(от 

общо 
86,698) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Територия  за добив 
на полезни изкопаеми 
В процедура по ЗООС, 

да се изготви ОВОС 

2.  Кирчево 36943.42.48 

17,97 
(от 

общо 
53,449) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Широколист
на гора 

Територия за добив на 
полезни изкопаеми 

В процедура по ЗООС, 
да се изготви ОВОС 

 

3.  
Кирчево 36943.8.10 5,923 

Поземлен 
имот 

Урбанизирана 
територия 

Ниско 
застрояване 

(до 10 м) 
Съществуват 

сгради 

Зона (Пч1) 
съществуваща 

4.  Кирчево 36943.8.11 
2,228 

 
Поземлен 

имот 
Урбанизирана 

територия 

Ниско 
застрояване 

(до 10 м) 
Съществуват 

сгради 

Зона (Пч1) 
съществуваща 

5.  Кирчево 36943.8.12 1,547 
Поземлен 

имот 
Урбанизирана 

територия 

Ниско 
застрояване 

(до 10 м) 
Съществуват 

сгради 

Зона (Пч1) 
съществуваща 

6.  Кирчево 36943.18.36 
 

3,137 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

ливада 
 

ДопСоп 
Съществуващат черни 

пътища и основи се 
селскостопански 

сгради 

7.  Кирчево 36943.18.24 7,275 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

ливада 
 

ДопСоп 
Съществуващат черни 

пътища и основи се 
селскостопански 

сгради и съоръжения 

8.  Кирчево 36943.18.52 3,304 
Поземлен 

имот 
Територия за 

транспорт 
Местен път 

ДопСоп 
Съществуващат 

местен път 

9.  Кирчево 36943.18.43 

Част 
1,298 
(от 

общо 
1,563) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

ливада 
 

ДопСоп 
Съществуващат черни 

пътища и основи се 
селскостопански 

сгради и съоръжения 

10.  Кирчево 36943.18.53 0,847 
Поземлен 

имот 
Територия за 

транспорт 

За друг 
поземлен 
имот за 

движение и 
транспорт 

ДопСоп 
Съществуващат 

местен път 

11.  Кирчево 36943.18.21 

0,730 
(от 

общо 
1,843) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

ливада 
 

ДопСоп 
 

12.  Кирчево 36943.18.30 

1,376 
(от 

общо 
1,500) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

ливада 
 

ДопСоп 
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13.  Кирчево 36943.18.63 

0,241 
(от 

общо 
1,280) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

ливада 
 

ДопСоп 
 

14.  Кирчево 36943.18.20 

0,052 
(от 

общо 
1,401) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

ливада 
 

ДопСоп 
Съществуваща 

постройка заемаща 
цялата част на имота 

 

15.  Кирчево 36943.18.62 

0,071 
(от 

общо 
0,480) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

ливада 
 

ДопСоп 
Обработваема нива на 

терен 

16.  Кирчево 36943.18.15 

0,133 
(от 

общо 
0,673) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

ливада 
 

ДопСоп 
Обработваема нива на 

терен 

17.  Кирчево 36943.18.1 0,106 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производстве

н, складов 
обект 

ДопСоп 
Съществуваща 

постройка заемаща 
цялата част на имота 

18.  Кирчево 36943.8.15 0,314 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Незастроен 
имот за 

жилищни 
нужди 

Жм1 
Съществуваща 

19.  Кирчево 36943.11.98 2,174 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

20.  Кирчево 36943.11.76 0,044 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

нива 
Жм1 

Съществуваща 

21.  Кирчево 36943.11.83 1,465 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Незастроен 
имот за 

жилищни 
нужди 

Жм1 
Използва се като 

дворно място 

22.  Кирчево 36943.11.96 3,321 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Използва се като 

дворно място 

23.  Кирчево 36943.11.105 

2,500 
(обща 

площ от 
3,445) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

ливада 
 

Жм1 
Използва се като 

дворно място 

24.  Кирчево 36943.11.94 0,675 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За 
селскостопан
ски, горски 
ведомствен 

път 

Жм1 
Използва се като 

горски път 

25.  Кирчево 36943.11.93 1,152 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Използва се като 

дворно място 

26.  Кирчево 36943.11.92 

1,168 
(обща 

площ от 
1,308) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Използва се като 

дворно място 

27.  Кирчево 36943.11.90 

1,762 
(обща 

площ от 
5,090) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

дере Жм1 

28.  Кирчево 36943.11.89 

6,728 
(обща 

площ от 
7,436) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Използва се като 
дворно място – 
овощна градина 

29.  Кирчево 36943.11.88 3,008 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Използва се като 
дворно място – 
овощна градина 
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30.  Кирчево 36943.11.87 1,203 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Използва се като 
дворно място – 
овощна градина 

31.  Кирчево 36943.11.85 

0,343 
(обща 

площ от 
1,649) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Използва се като 
дворно място – 
овощна градина 

32.  Кирчево 36943.11.86 

0,263 
(обща 

площ от 
0,493) 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Използва се като 
дворно място – 
овощна градина 

33.  Кирчево 36943.11.74 

0,452 
(обща 

площ от 
2,186) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

дере Жм1 

34.  Кирчево 36943.46.54 0,084 
Поземлен 

имот 
Горска 

територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

постройка 

35.  Кирчево 36943.46.55 0,026 
Поземлен 

имот 
Горска 

територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

постройка 

36.  Кирчево 36943.15.28 1,215 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващи дворни 

места и овощни 
градини 

37.  Кирчево 36943.15.29 0,064 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващи дворни 

места и овощни 
градини 

38.  Кирчево 36943.15.32 0,575 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващи дворни 

места и овощни 
градини 

39.  Кирчево 36943.15.33 0,927 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващи дворни 

места и овощни 
градини 

40.  Кирчево 36943.15.34 1,101 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващи дворни 

места и овощни 
градини 

41.  Кирчево 36943.15.35 0,460 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващи дворни 

места и овощни 
градини 

42.  Кирчево 36943.15.36 0,410 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващи дворни 

места и овощни 
градини 

43.  Кирчево 36943.15.37 0,314 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Незастроен 
имот за 

жилищни 
нужди 

Жм1 
Съществуващи дворни 

места и овощни 
градини 

44.  Кирчево 36943.15.38 0,683 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващи дворни 

места и овощни 
градини 

45.  Кирчево 36943.15.41 0,491 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващи дворни 

места и овощни 
градини 

46.  Кирчево 36943.18.10 1,950 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор, с 
изградени сгради 
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1.  Землище на с. Кирчево – територии за добив на ползени изкопаеми, Пч1, Доп 
Соп, Жм1 и Пп1; 

2.  Землище с. Лесидрен – Доп Соп, Жм1 (извън границите на населеното място - 
махали), Ов1; 

3.  Землище с. Сопот – Доп Соп, Оо и Пп1. 

Процедирани са ИП, планове, програми и проекти, от РИОСВ и МОСВ в 
границите на BG0001493 Централен Балкан - буфер. 

В периода 2007-2018 г. са процедирани по реда на ЗБР/ЗООС следните ИП, планове, 
програми и проекти: 

 
 
 

47.  Кирчево 36943.18.11 1,896 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производстве

н, складов 
обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор, с 
изградени сгради 

48.  Лесидрен 43325.11.1 

7,445 
(обща 

площ от 
39,380) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

ливада ДопСоп 

49.  Лесидрен 43325.141.96 3,892 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

ливада 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда и 
овощна градина 

50.  Лесидрен 43325.141.117 6,463 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

ливада 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда и 
овощна градина 

51.  Лесидрен 43325.130.383 0,327 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

ливада 
Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда 

52.  Лесидрен 43325.130.384 0,272 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

ливада 
Жм1 

Съществуваща 
жилищна сграда 

53.  Лесидрен 43325.15.711 1,205 
Поземлен 

имот 
Урбанизирана 

територия 
За друг вид 
застрояване 

Ов1 
Съществуваща сграда 

в прилежащ двор 

54.  Лесидрен 43325.170.139 2,247 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

ливада Ов1 

55.  Сопот 68076.264.19 

3,270 
(обща 

площ от 
9,494) 

Поземлен 
имот 

Територия за 
транспорт 

За местен път 
ДопСоп 

Съществуващ път 

56.  Сопот 68076.241.24 

0,550 
(обща 
площ 
6,116) 

Поземлен 
имот 

Урбанизирана 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Оо 
Съществуващ 

крайпътен обект 

57.  Сопот 68076.241.56 

5,417 
(обща 
площ 

12,080) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

нива Пп1 

58.  Сопот 68076.264.16 1,386 
Поземлен 

имот 
Урбанизирана 

територия 

Ниско 
застрояване 

(до 10 м) 

Пп1 
Съществуващи 

стопански постройки 

Обща площ 120,337     
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Таблица 2.10 ППП в границите на BG0001493 Централен Балкан – буфер 

№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

1.  

МОСВ-

ЕО-8-

2017 

Регионално 
прединвестиционно 

проучване за 
обособена 
територия 

обслужвана от ВиК 
ЕООД, гр. Пловдив 

Министерство на 
регионалното 

развитие и 
благоустройство 

Областен 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 
ЕО-10/2017 

2.  
ПН-ЕО-

5-2017 

Актуализация на 
Програма за 
опазване на 

околната среда на 
Община Тетевен 

2016-2020 г. 

Община Тетевен Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 
1/2018 

3.  
ПН-ЕО-

4-2017 

Актуализирана 
Общинска програма 

за управление на 
отпадъците на 

Община Априлци 
за периода 2017-

2020 г. 

Община 
Априлци 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 
10/2017 

4.  
ПН-ЕО-

2-2017 

Програма за 
управление на 
отпадъците на 

Община Тетевен за 
периода 2016-2020 

г." 

Община Тетевен Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 
9/2017 

5.  
ВТ-ЕО-

2-2017 

"Стратегия за 
водено от 

общността местно 
развитие на 

"Местна 
инициативна група 

Севлиево" 

СНЦ "Местна 
инициативна 

група Севлиево" 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ВТ-07-

ЕО/2017 

6.  
СО-ЕО-

18-2017 

Стратегия за водено 
от общностите 

местно развитие 
(СВОМР) на 

„Местна 
инициативна група 

(МИГ) – Чавдар, 
Златица, Мирково и 

Челопеч” за 

периода 2017 – 

Община Чавдар Регионален 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

СО-16-

ЕО/2017 г. 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

2020 г. 

7.  
СО-ЕО-

17-2017 

„Местна стратегия 
за развитие (МСР) 

на „Местна 
инициативна група 

Пирдоп, 
Копривщица и 
Антон” (МИГ 

Пирдоп, 
Копривщица и 

Антон) за периода 
2016 – 2020 г. 

Сдружение с 
нестопанска цел 

„Местна 
инициативна 

група Пирдоп, 
Копривщица и 

Антон” 

Регионален 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

СО-15-

ЕО/2017 г. 

8.  
СО-ЕО-

12-2017 

Регионална 
програма за 

управление на 
отпадъците на 

регионално 
сдружение 

„Средногорие еко” 

Регионално 
сдружение за 
управление на 

отпадъците 
„Средногорие-

ЕКО” 

включващо 
общините 

Златица, Антон, 
Мирково, 

Чавдар, Пирдоп, 
Челопеч и 

Копривщица 

Регионален 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

СО-10-

ЕО/2017 г. 

9.  

МОСВ-

ЕО-11-

2017 

Регионално 
прединвестиционно 

проучване за 
обособена 
територия 

обслужвана от ВиК 
ЕООД, гр.Стара 

Загора 

Министерство на 
регионалното 

развитие и 
благоустройство 

Областен 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 
ЕО-11/2017 

10.  
СО-ЕО-

11-2017 

Програма за 
управление на 
отпадъците на 

община Етрополе за 
периода 2017 – 

2020 г. 

община 
Етрополе 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

СО-9-

ЕО/2017 г. 

11.  
ПН-ЕО-

4-2016 

Общ устройствен 
план на Община 

Троян 

Община Троян Общински 
Задължителна 

ЕО 

Текуща на 
Етап 

Преценяване 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

12.  
ПВ-ЕО-

34-2016 

Програма за 
управление на 
отпадъците на 
територията на 
Община Сопот 

2016-2020г. 

Община СОПОТ Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПВ-25-

ЕО/2016 

13.  
СО-ЕО-

27-2016 

Стратегия за водено 
от общностите 

местно развитие на 
сдружениеМестна 
инициативна група 

"Етрополски 
Балкан" за периода 

2014 - 2020 г. 

Местна 
инициативна 

група 
"Етрополски 

Балкан" 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

СО-19-

ЕО/2016 г. 

14.  
СО-ЕО-

2-2016 

Общ устройствен 
план на община 

Пирдоп 

Община Пирдоп Общински 
Задължителна 

ЕО 

Приключила 
с решение № 

СО-01-

01/2016 г. 

15.  
ПВ-ЕО-

17-2016 

Програма за 
управление на 
отпадъците на 

община Карлово 

Община Карлово Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПВ-13-

ЕО/2016 

16.  
СО-ЕО-

13-2016 

Общ устройствен 
план на Община 

Златица 

Община Златица Общински 
 

Приключила 
с решение № 

СО-04-

04/2016 г. 

17.  
ПН-ЕО-

13-2016 

Програма за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците на 
територията на 
Община Троян 

2016-2020 г. 

Община Троян Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 
21/2016 

18.  
СО-ЕО-

11-2016 

Общ устройствен 
план на община 

Мирково 

Община 
Мирково 

Общински 
Задължителна 

ЕО 

Приключила 
с решение № 

СО-02-

02/2016 г. 

19.  
ВТ-ЕО-

3-2014 

Общински план за 
развитие на община 

Севлиево за 

Община 
Севлиево 

Общински 
Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 

Приключила 
с решение № 

ВТ-03-
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

перопда 2014 - 2015 ЕО ЕО/2014 

20.  
ПВ-ЕО-

25-2015 

ОУП на Община 
Карлово 

Община Карлово Общински 
Задължителна 

ЕО 

Текуща на 
Етап 

Уведомяване 

21.  
ПН-ЕО-

1-2015 

Програма за 
управление на 

отпадъците 2015 - 
2020 на Община 

Априлци 

Община 
Априлци 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 4 
/2015 

22.  
ПН-ЕО-

4-2014 

Краткосрочна 
програма за 
насърчаване 

използването на 
възобновяеми 
източници и 

биогорива 2014 - 

2017 

Община 
Априлци 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Текуща на 
Етап 

Уведомяване 

23.  
ПН-ЕО-

3-2014 

Дългосрочна 
програма за 
насърчаване 

използването на 
енергия от 

възобновяеми 
източници и 

биогорива 2014 - 
2024 

Община 
Априлци 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Текуща на 
Етап 

Уведомяване 

24.  
ПН-ЕО-

29-2014 

Общ устройствен 
план на Община 

Априлци 

Община 
Априлци 

Общински 
Задължителна 

ЕО 

Текуща на 
Етап Задание 

25.  
ПВ-ЕО-

23-2014 

Алтернативно 
водоснабдяване на 

гр. Сопот- нов 
тласкателен 

водопровод от ПС 
III подем Карлово 

до напорни 
резервоари на гр. 

Сопот, землища на 
гр.Карлово и 

гр.Сопот. 

„Водоснабдяване 
и канализация “ 

ЕООД 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Текуща на 
Етап 

Преценяване 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

26.  
ПН-ЕО-

17-2014 

Общ устройствен 
план на Община 

Тетевен 

Община Тетевен Общински 
Задължителна 

ЕО 

Текуща на 
Етап Задание 

27.  

МОСВ-

ЕО-16-

2014 

Регионален 
генерален план за 
водоснабдяване и 

канализация на 
обособената 

територия на "Бяла" 
ЕООД - Севлиево - 
окончателен проект 

Министерство на 
регионалното 

развитие 

Регионален 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 
ЕО-14/2014 

28.  
ПВ-ЕО-

15-2014 

Техническо задание 
за изработване на 
ОУП на Община 

Карлово 

Община Карлово Общински 
Задължителна 

ЕО 

Прекратена с 
решение № 
ПВ-2-ЕО-

П/2015 

29.  
ПН-ЕО-

1-2014 

Общински план за 
развитие на 

Община Априлци 
2014 - 2020 г. 

Община 
Априлци 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 1 
/2014 г. 

30.  

МОСВ-

ЕО-68-

2013 

Регионален 
генерален план за 
водоснабдяване и 

канализация на 
обособената 

територия на "ВиК" 
ЕООД - Пловдив 

Министерство на 
регионалното 

развитие 

Областен 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 
ЕО-68/2013 

31.  

МОСВ-

ЕО-63-

2013 

Регионален 
генерален план за 
водоснабдяване и 

канализация на 
обособената 

територия на "Бяла" 
ЕООД-Севлиево 

Министерство на 
регионалното 

развитие 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 
ЕО-62/2013 

32.  
ПВ-ЕО-

6-2013 

Интегриран план за 
градско 

възстановяване и 
развитие на 
гр.Карлово 

Община Карлово Общински 
 

Приключила 
с решение № 

ПВ-6-

ОЕ/2013 

33.  МОСВ-

ЕО-58-

Регионален 
генерален план за 
водоснабдяване и 

Министерство на 
регионалното 

Областен 
Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 

Приключила 
с решение № 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

2013 канализация на 
обособената 

територия на "ВиК 
Йовковци" ООД - 
Велико Търново 

развитие ЕО ЕО-64/2013 

34.  

МОСВ-

ЕО-56-

2013 

Регионален 
генерален план за 
водоснабдяване и 

канализация на 
обособената 

територия на "ВиК" 
ООД - Габрово 

Министерство на 
регионалното 

развитие 

Областен 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ЕО-52 

35.  

МОСВ-

ЕО-39-

2013 

Регионален 
генерален план за 
водоснабдяване и 

канализация на 
обособената 

територия на "ВиК" 
ЕООД, Софийска 

област 

Министерство на 
регионалното 

развитие 

Областен 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 
ЕО-54/2013 

36.  

МОСВ-

ЕО-26-

2013 

Регионален 
генерален план за 
водоснабдяване и 

канализация на 
обособената 
територия на 

"ВиК"ЕООД, гр. 
Стара Загора 

Министерство на 
регионалното 

развитие 

Регионален 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 
ЕО-34/2013 

37.  

МОСВ-

ЕО-25-

2013 

Регионален 
генерален план за 
водоснабдяване и 

канализация на 
обособената 

територия на "ВиК" 
АД, гр. Ловеч 

Министерство на 
регионалното 

развитие 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 
ЕО-28/2013 

38.  
ПН-ЕО-

2-2013 

Общински план за 
развитие на община 
Троян 2014-2020 г. 

Община Троян Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 
2/2013 

39.  
ВТ-ЕО-

10-2013 
Общ устройствен 
план на община 

Община 
Севлиево 

Общински 
Задължителна 

ЕО 

Приключила 
с решение № 

ВТ-
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

Севлиево (ОУПО) 01/20.01.2017 

40.  
ПН-ЕО-

1-2013 

Общ устройствен 
план на Община 

Троян 

Община Троян Общински 
Задължителна 

ЕО 

Прекратена с 
решение № 
ПН ЕО 1 П 

/2016 

41.  
ПН-ЕО-

25-2011 

ПУП-ПРЗ, 
предвиждащ 

реализацията на ИП 
"План за 

урегулиране на ПИ 
№ 62579.122.3 и 

ПИ № 62579.122.2 с 
цел обособяване на 
УПИ ХІ и УПИ ХІІ 
за довършване на 

започнатото 
изграждане на 
ваканционно 

селище", 
местността "Стара 

Рибарица", с. 
Рибарица, обл. 

Ловеч 

"ВИП 2010" 
ЕООД 

За по-малки 
територии 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 
5/2012 

42.  

МОСВ-

ЕО-1-

2010 

Изменение на 
Подробен 

устройствен план - 
Парцеларен план за 
трасе на ски писта 
от връх Исполин, 

курортен комплекс 
"Узана" 

Община Габрово Регионален 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Текуща на 
Етап 

Консултации 

43.  
ПН-ЕО-

3-2008 

Програма за 
управление на 
отпадъците за 

периода 2008-2012 

г. на Община 
Априлци, част от 

Програма за 
опазване на 

околната среда 

Община 
Априлци 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 
3/2008 

44.  

МОСВ-

ЕО-15-

2008 

План за управление 
на речните басейни 

в 

Басейнова 
дирекция за 

управление на 

Регионален 
Задължителна 

ЕО 

Приключила 
с решение № 

5-2/2009 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

Източнобеломорски 
район за басейново 

управление 

водите в 
Източнобеломор

ски район за 
басейново 

управление 

 
ППП в границите на BG0001493 Централен Балкан - буфер не предвиждат преки 

въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, както и върху 
структурата, функциите и целите на защитената зона. 

 
 
Таблица 2.11 ИП в границите на BG0001493 Централен Балкан - буфер 

№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

1.  

МОСВ-

ЕО-8-

2017 

Регионално 
прединвестиционно 

проучване за 
обособена 
територия 

обслужвана от ВиК 
ЕООД, гр. Пловдив 

Министерство на 
регионалното 

развитие и 
благоустройство 

Областен 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 
ЕО-10/2017 

2.  
ПН-ЕО-

5-2017 

Актуализация на 
Програма за 
опазване на 

околната среда на 
Община Тетевен 

2016-2020 г. 

Община Тетевен Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 
1/2018 

3.  
ПН-ЕО-

4-2017 

Актуализирана 
Общинска програма 

за управление на 
отпадъците на 

Община Априлци 
за периода 2017-

2020 г. 

Община 
Априлци 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 
10/2017 

4.  
ПН-ЕО-

2-2017 

Програма за 
управление на 
отпадъците на 

Община Тетевен за 
периода 2016-2020 

г." 

Община Тетевен Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 
9/2017 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

5.  
ВТ-ЕО-

2-2017 

"Стратегия за 
водено от 

общността местно 
развитие на 

"Местна 
инициативна група 

Севлиево" 

СНЦ "Местна 
инициативна 

група Севлиево" 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ВТ-07-

ЕО/2017 

6.  
СО-ЕО-

18-2017 

Стратегия за водено 
от общностите 

местно развитие 
(СВОМР) на 

„Местна 
инициативна група 

(МИГ) – Чавдар, 
Златица, Мирково и 

Челопеч” за 
периода 2017 – 

2020 г. 

Община Чавдар Регионален 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

СО-16-

ЕО/2017 г. 

7.  
СО-ЕО-

17-2017 

„Местна стратегия 
за развитие (МСР) 

на „Местна 
инициативна група 

Пирдоп, 
Копривщица и 
Антон” (МИГ 

Пирдоп, 
Копривщица и 

Антон) за периода 
2016 – 2020 г. 

Сдружение с 
нестопанска цел 

„Местна 
инициативна 

група Пирдоп, 
Копривщица и 

Антон” 

Регионален 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

СО-15-

ЕО/2017 г. 

8.  
СО-ЕО-

12-2017 

Регионална 
програма за 

управление на 
отпадъците на 

регионално 
сдружение 

„Средногорие еко” 

Регионално 
сдружение за 
управление на 

отпадъците 
„Средногорие-

ЕКО” 

включващо 
общините 

Златица, Антон, 
Мирково, 

Чавдар, Пирдоп, 
Челопеч и 

Копривщица 

Регионален 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

СО-10-

ЕО/2017 г. 

9.  МОСВ-

ЕО-11-

Регионално 
прединвестиционно 

проучване за 

Министерство на 
регионалното 

развитие и 

Областен 
Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 

Приключила 
с решение № 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

2017 обособена 
територия 

обслужвана от ВиК 
ЕООД, гр.Стара 

Загора 

благоустройство ЕО ЕО-11/2017 

10.  
СО-ЕО-

11-2017 

Програма за 
управление на 
отпадъците на 

община Етрополе за 
периода 2017 – 

2020 г. 

община 
Етрополе 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

СО-9-

ЕО/2017 г. 

11.  
ПН-ЕО-

4-2016 

Общ устройствен 
план на Община 

Троян 

Община Троян Общински 
Задължителна 

ЕО 

Текуща на 
Етап 

Преценяване 

12.  
ПВ-ЕО-

34-2016 

Програма за 
управление на 
отпадъците на 
територията на 
Община Сопот 

2016-2020г. 

Община СОПОТ Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПВ-25-

ЕО/2016 

13.  
СО-ЕО-

27-2016 

Стратегия за водено 
от общностите 

местно развитие на 
сдружениеМестна 
инициативна група 

"Етрополски 
Балкан" за периода 

2014 - 2020 г. 

Местна 
инициативна 

група 
"Етрополски 

Балкан" 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

СО-19-

ЕО/2016 г. 

14.  
СО-ЕО-

2-2016 

Общ устройствен 
план на община 

Пирдоп 

Община Пирдоп Общински 
Задължителна 

ЕО 

Приключила 
с решение № 

СО-01-

01/2016 г. 

15.  
ПВ-ЕО-

17-2016 

Програма за 
управление на 
отпадъците на 

община Карлово 

Община Карлово Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПВ-13-

ЕО/2016 

16.  
СО-ЕО-

13-2016 

Общ устройствен 
план на Община 

Златица 

Община Златица Общински 
 

Приключила 
с решение № 

СО-04-

04/2016 г. 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

17.  
ПН-ЕО-

13-2016 

Програма за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците на 
територията на 
Община Троян 

2016-2020 г. 

Община Троян Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 
21/2016 

18.  
СО-ЕО-

11-2016 

Общ устройствен 
план на община 

Мирково 

Община 
Мирково 

Общински 
Задължителна 

ЕО 

Приключила 
с решение № 

СО-02-

02/2016 г. 

19.  
ВТ-ЕО-

3-2014 

Общински план за 
развитие на община 

Севлиево за 
перопда 2014 - 2015 

Община 
Севлиево 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ВТ-03-

ЕО/2014 

20.  
ПВ-ЕО-

25-2015 

ОУП на Община 
Карлово 

Община Карлово Общински 
Задължителна 

ЕО 

Текуща на 
Етап 

Уведомяване 

21.  
ПН-ЕО-

1-2015 

Програма за 
управление на 

отпадъците 2015 - 
2020 на Община 

Априлци 

Община 
Априлци 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 4 
/2015 

22.  
ПН-ЕО-

4-2014 

Краткосрочна 
програма за 
насърчаване 

използването на 
възобновяеми 
източници и 

биогорива 2014 - 
2017 

Община 
Априлци 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Текуща на 
Етап 

Уведомяване 

23.  
ПН-ЕО-

3-2014 

Дългосрочна 
програма за 
насърчаване 

използването на 
енергия от 

възобновяеми 
източници и 

биогорива 2014 - 
2024 

Община 
Априлци 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Текуща на 
Етап 

Уведомяване 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

24.  
ПН-ЕО-

29-2014 

Общ устройствен 
план на Община 

Априлци 

Община 
Априлци 

Общински 
Задължителна 

ЕО 

Текуща на 
Етап Задание 

25.  
ПВ-ЕО-

23-2014 

Алтернативно 
водоснабдяване на 

гр. Сопот- нов 
тласкателен 

водопровод от ПС 
III подем Карлово 

до напорни 
резервоари на гр. 

Сопот, землища на 
гр.Карлово и 

гр.Сопот. 

„Водоснабдяване 
и канализация “ 

ЕООД 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Текуща на 
Етап 

Преценяване 

26.  
ПН-ЕО-

17-2014 

Общ устройствен 
план на Община 

Тетевен 

Община Тетевен Общински 
Задължителна 

ЕО 

Текуща на 
Етап Задание 

27.  

МОСВ-

ЕО-16-

2014 

Регионален 
генерален план за 
водоснабдяване и 

канализация на 
обособената 

територия на "Бяла" 
ЕООД - Севлиево - 
окончателен проект 

Министерство на 
регионалното 

развитие 

Регионален 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 
ЕО-14/2014 

28.  
ПВ-ЕО-

15-2014 

Техническо задание 
за изработване на 
ОУП на Община 

Карлово 

Община Карлово Общински 
Задължителна 

ЕО 

Прекратена с 
решение № 
ПВ-2-ЕО-

П/2015 

29.  
ПН-ЕО-

1-2014 

Общински план за 
развитие на 

Община Априлци 
2014 - 2020 г. 

Община 
Априлци 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 1 
/2014 г. 

30.  

МОСВ-

ЕО-68-

2013 

Регионален 
генерален план за 
водоснабдяване и 

канализация на 
обособената 

територия на "ВиК" 
ЕООД - Пловдив 

Министерство на 
регионалното 

развитие 

Областен 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 
ЕО-68/2013 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

31.  

МОСВ-

ЕО-63-

2013 

Регионален 
генерален план за 
водоснабдяване и 

канализация на 
обособената 

територия на "Бяла" 
ЕООД-Севлиево 

Министерство на 
регионалното 

развитие 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 
ЕО-62/2013 

32.  
ПВ-ЕО-

6-2013 

Интегриран план за 
градско 

възстановяване и 
развитие на 
гр.Карлово 

Община Карлово Общински 
 

Приключила 
с решение № 

ПВ-6-

ОЕ/2013 

33.  

МОСВ-

ЕО-58-

2013 

Регионален 
генерален план за 
водоснабдяване и 

канализация на 
обособената 

територия на "ВиК 
Йовковци" ООД - 
Велико Търново 

Министерство на 
регионалното 

развитие 

Областен 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 
ЕО-64/2013 

34.  

МОСВ-

ЕО-56-

2013 

Регионален 
генерален план за 
водоснабдяване и 

канализация на 
обособената 

територия на "ВиК" 
ООД - Габрово 

Министерство на 
регионалното 

развитие 

Областен 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ЕО-52 

35.  

МОСВ-

ЕО-39-

2013 

Регионален 
генерален план за 
водоснабдяване и 

канализация на 
обособената 

територия на "ВиК" 
ЕООД, Софийска 

област 

Министерство на 
регионалното 

развитие 

Областен 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 
ЕО-54/2013 

36.  

МОСВ-

ЕО-26-

2013 

Регионален 
генерален план за 
водоснабдяване и 

канализация на 
обособената 
територия на 

"ВиК"ЕООД, гр. 
Стара Загора 

Министерство на 
регионалното 

развитие 

Регионален 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 
ЕО-34/2013 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

37.  

МОСВ-

ЕО-25-

2013 

Регионален 
генерален план за 
водоснабдяване и 

канализация на 
обособената 

територия на "ВиК" 
АД, гр. Ловеч 

Министерство на 
регионалното 

развитие 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 
ЕО-28/2013 

38.  
ПН-ЕО-

2-2013 

Общински план за 
развитие на община 
Троян 2014-2020 г. 

Община Троян Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 
2/2013 

39.  
ВТ-ЕО-

10-2013 

Общ устройствен 
план на община 

Севлиево (ОУПО) 

Община 
Севлиево 

Общински 
Задължителна 

ЕО 

Приключила 
с решение № 

ВТ-

01/20.01.2017 

40.  
ПН-ЕО-

1-2013 

Общ устройствен 
план на Община 

Троян 

Община Троян Общински 
Задължителна 

ЕО 

Прекратена с 
решение № 
ПН ЕО 1 П 

/2016 

41.  
ПН-ЕО-

25-2011 

ПУП-ПРЗ, 
предвиждащ 

реализацията на ИП 
"План за 

урегулиране на ПИ 
№ 62579.122.3 и 

ПИ № 62579.122.2 с 
цел обособяване на 
УПИ ХІ и УПИ ХІІ 
за довършване на 

започнатото 
изграждане на 
ваканционно 

селище", 
местността "Стара 

Рибарица", с. 
Рибарица, обл. 

Ловеч 

"ВИП 2010" 
ЕООД 

За по-малки 
територии 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 
5/2012 

42.  

МОСВ-

ЕО-1-

2010 

Изменение на 
Подробен 

устройствен план - 
Парцеларен план за 
трасе на ски писта 
от връх Исполин, 

курортен комплекс 

Община Габрово Регионален 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Текуща на 
Етап 

Консултации 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

"Узана" 

43.  
ПН-ЕО-

3-2008 

Програма за 
управление на 
отпадъците за 

периода 2008-2012 

г. на Община 
Априлци, част от 

Програма за 
опазване на 

околната среда 

Община 
Априлци 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила 
с решение № 

ПН ЕО 
3/2008 

44.  

МОСВ-

ЕО-15-

2008 

План за управление 
на речните басейни 

в 
Източнобеломорски 
район за басейново 

управление 

Басейнова 
дирекция за 

управление на 
водите в 

Източнобеломор
ски район за 
басейново 

управление 

Регионален 
Задължителна 

ЕО 

Приключила 
с решение № 

5-2/2009 

 
ИП в границите на BG0001493 „Централен Балкан - буфер“ не предвиждат преки 

въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, както и върху 
структурата, функциите и целите на защитената зона. 

 
ОУП на община Угърчин предвижда нови устройствени зони в границите на 

BG0001493 „Централен Балкан - буфер“, които оказват следното въздействие на 
природните местообитания и местообитанията на видовете и техните находища: 

 
1. Природно местообитание 91W0 Мизийски букови гори в комплекс със 9170 

Дъбово-габърови гори от типа Galio Carpinetum 

В землището на с. Кирчево се предвижда обособяване на територия за добив на 
полезни изкопаеми – скалооблицовъчни материали. Устройствената зона е с приблизителна 
площ от 2,2996 ха и обхваща части от два имоти 017013 и 042048. В границите на тези два 
имота са налични съгласно ЛУП на ДГС Лесидрен три горски подотдела 28-2, 28-щ и 28-ю. 
От теренната работа се установи, че в имот 042048, съответно горски подотдел 28-щ се 
срещат елементи на местообитание 91W0 Мизийски букови гори, но в комплекс със 9170 
Дъбово-габърови гори от типа Galio Carpinetum. В подотдел 28-щ доминира Fagus 

sylvatica и Carpinus betulus (който е представен предимно като подлес), но и с 
участието на преобладаване на Quercus petraea. Подотдел 28-ю, не може да се определи, 
като тип природно местообитание обект на опазване в защитената зона, тъй като в него е 
проведена сеч, преди повече от 7-8 години и в момента не представлява местообитание, в 
него са налични млади дървета на Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Quercus petraea и 
единично участие на Pinus sylvestris. 

 
Въздействия 
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Пряко унищожаване на площи при използването на територията за добив на полезни 
изкопаеми. Общата площ на местообитанието, която ще бъде засегната е 1.2522 ha, (горски 
фонд) или 0.016% от площта на природното местообитание (7679,15 ha) в грани-ците на 
защитената зона. Засегнатата площ е твърде малка, за да не предизвика промяна във 
функциите на природното местообитание в границите на защитената зона. 

2. Тигров молец на Джърси (Еуплагия) (Еuplagia quadripunctaria) 

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от потенциално 
местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за добив на 
скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие изразяващо се 
в отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0031% от 
площта на местообитанието в защитената зона. 

 

3. Алпийски сечко (Rosalia alpinа) 
На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 

Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от потенциално 
местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за добив на 
скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие изразяващо се 
в отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0028% от 
площта на местообитанието в защитената зона. 

3. Голям еленов рогач (Lucanus cervus) 
На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 

Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от потенциално 
местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за добив на 
скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие изразяващо се 
в отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0034% от 
площта на местообитанието в защитената зона. 

4. Голям буков сечко (Morimus asper funereus) 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от 

МОСВ, територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от 
потенциално местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за 
добив на скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие 
изразяващо се в отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 
0.0024% от площта на местообитанието в защитената зона. 

5. Euphydryas aurinia
 

Не се засягат известни находища на вида зоната. Проектираната територия на 
устройствените зони с. Кирчево – Пч1, ДопСоп и Пп1 и с. Лесидрен – Жм1, включени в ОУП 
на община Угъричин. От общата засегнати потенциални местообитания на Euphydryas 

aurinia по данни на МОСВ са засегнати от предвижданията на ОУП са 3,8708 дка или 0,030% 
от потенциалните местообитания. Според оценка на екипа изготвят ДОСВ, само в землището 
на с. Кирчево в част от УЗ ДопСоп се засягат 0,2347 ха от потенциални местообитания или 
0,002% от подходящи потенциални местообитания на вида в зоната. 

6.Миризлив бръмбар отшелник (Osmoderma eremita) 
На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 

Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от подходящо 
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местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за добив на 
скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие изразяващо се в 
отнемане на подходящо местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0042% от площта 
на местообитанието в защитената зона. 

7. засегнатите местообитания на Южен гребенест тритон (Triturus karelinii) и 
Жълтокоремна бумка (Bombina variegatа), се оценява с бална оценка 1 (много слабо) и не е 
необходимо прилагане на смекчаващи мерки. Засегнатите пригодни местообитания в зоната 
са 0.0011% за южния гребенест тритон и 0.0043% за жълтокоремната бумка, и се приемат 
като незначителни за да доведат до фрагментиране на слабопригодни местообитания. 

8. Европейски вълк - Canis lupus 
На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 

Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от ефективно 
местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за добив на 
скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие изразяващо се 
в отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0002% от 
площта на местообитанието в защитената зона. Изключително малките площи, които се 
засягат от устройственото зониране в защитената зона може да доведе до незначително 
въздейст-вие върху популациите на вида. При теренното проучване на територията се 
установи, че тя в непосредствена близост до населено място и терени, които са 
антропогенно повлияни, открити и вероятността да се използват от вълка по времена 
миграции е малко вероятно. 

9. Европейски пъстър пор (Vormela peregusna) Предвиденото усторйствено 
зониране в ОУП на община Угърчин засяга потенциални местообитания на вида. Съгласно 
приложената карта по проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I", потенциално местообитание на пъстрия пор 
според индуктивен модел, основан на полеви експертни оценки на пригодността на 
местообитанието отсъства от територията предвидена за нови устройствени зони в 
защитената зона. 

10. засегнатите потенциални местообитания на Vormela peregusna по данни на 
МОСВ са засегнати от предвижданията на ОУП са 3,6991 дка или 0,012% от потенциалните 
местообитания. Според оценка на екипа изготвил ДОСВ, само в землището на с. Кирчево в 
част от УЗ ДопСоп се засягат 0,2347 ха от потенциални местообитания или 0,007% от 

подходящи потенциални местообитания на вида в зоната. Реално обаче според оценка на 
екипа изготвил ДОСВ, една от главните причини за да не се среща вида в този е район е 
липсата на пасища  и съответно една от основните храни на вида лалугера (Spermophilus 

citellus), но и този вид липсва и не е установен, както и негови местообитания в рамките на 
новите УЗ, но и в съседни на тях имоти. Регулацията е твърде близка и степентта на 
урбанизация, съществуваща в предложените УЗ е основна причина за това. 

11. Голям нощник (Myotis myotis) 

Не се засягат пряко известни подземни убежища на вида. Ще бъдат засегнати 2.0133 
ha ловни местообитания на вида, което е 0.002% от общата площ на благоприятните 
местообитания на вида в зоната. 

12. Остроух нощник (Myotis blythii оxygnathus)


Не се засягат пряко известни подземни убежища на вида. Ще бъдат засегнати 2.0133 ha 
ловни местообитания на вида, което е 0.002% от общата площ на благоприятните 
местообитания на вида в зоната. 
 13.  Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)
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Обособяването на територията за добив на полезни изкопаеми ще засегне общо 0.8548 ha 
местообитания на вида, което е 0.002% от общата площ на потенциалните местообитания в 
зоната. На тази територия не присъстват ефективно заети местообитания. Изключително 
малката засегната площ дава основание въздействието да бъде определено като 
незначително. 

14. Европейски пъстър пор (Vormela peregusna)


От общата засегнати потенциални местообитания на Vormela peregusna по данни на 
МОСВ са засегнати от предвижданията на ОУП са 3,6991 дка или 0,012% от потенциалните 
местообитания. Според оценка на екипа изготвил ДОСВ, само в землището на с. Кирчево в 
част от УЗ ДопСоп се засягат 0,2347 ха от потенциални местообитания или 0,007% от 
подходящи потенциални местообитания на вида в зоната. Реално обаче според оценка на 
екипа изготвил ДОСВ, една от главните причини за да не се среща вида в този е район е 
липсата на пасища  и съответно една от основните храни на вида лалугера (Spermophilus 

citellus), но и този вид липсва и не е установен, както и негови местообитания в рамките на 
новите УЗ, но и в съседни на тях имоти. Регулацията е твърде близка и степентта на 
урбанизация, съществуваща в предложените УЗ е основна причина за това. 

 
Разгледано в аспекта на кумулативното въздействие, предвижданията на ОУП и 

ИП/ППП в границите на защитената зона, не се засягат природни местообитания и 
местообитания на видове. Считаме, че не е налице кумулативно въздействие или то ще бъде 
незначително по отношение на общата площ, кои в повечето случаи се засягат вече 
урбанизирани територии в защитената зона. Новите УЗ и предвижданията ИП/ППП са на 
предимно съществуващи обекти и не се засягат пряко ефективно или пригодни 
местообитания на видовете предмет на опазване и такива описани в ДОСВ на ОУП. 

 Други въздействия не се очакват. Ето защо кумулативния ефект се оценява като 
незначителен. 

 

BG0002109 Васильовска планина 

 

BG0002109 Васильовската планина, обявена със Заповед №РД-529/26.05.2010 г. на 
Министъра на околната среда и водите /обн. ДВ бр. 48/25.06.2010 г./, включена в списъка на 
защитени зони, приети с Решение на МС №122/2007 год. /ДВ бр. 21/2007г./. Разположена е 
върху обща площ от 45471.92 ха. В границите на Община Угърчин попада в землищата на 
селата Кирчево, Лесидрен, Славщица и Сопот; 

Предвижданията на ОУП Угърчин засягат територии на обща площ то 1259,651 дка или 
0,28% от общата площ на зоната в землищата на селата Кирчево, Лесидрен и Сопот, като са 
определени територии с устройствени режими от типа на: добив на полезни изкопаеми, 
ДопСоп, Жм, Жм1, Пп1, Пч1, Соп1, Ов1, Ос1, Оо. Подробно са представени всяка от 
устройствените зони и територии в Приложение 1 на ДОСВ. 

 При теренните обходи се установи, че голяма част от предвидените устройствени 
зони или територии са вече съществуващи и са антропогенизирани. Подробен анализ е 
направен в т. 5 на ДОСВ - BG0002109 Васильовската планина. 

 

От направения анализ на резултатите от теренните проучвания и наличната 
информация от предварителния проект на ОУП, се налагат няколко извода: 

Предвижданията на ОУП Угърчин засягат територии на обща площ то 1259,651 дка или 
0,28% от общата площ на зоната в землищата на селата Кирчево, Лесидрен и Сопот, като са 
определени територии с устройствени режими от типа на: добив на полезни изкопаеми, 
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ДопСоп, Жм, Жм1, Пп1, Пч1, Соп1, Ов1, Ос1, Оо. Подробно са представени всяка от 
устройствените зони и територии в Приложение 1 на ДОСВ. 

При теренните обходи се установи, че голяма част от предвидените устройствени зони 
или територии са вече съществуващи и са антропогенизирани. 

 В резултат на проведения анализ се установи, че: 
1. Землище с. Кирчево 

Обособени са УЗ и територии от типа Пч1, Пп1, Жм1, ДопСоп, Гробище и Територия за 
добив на полезни изкопаеми на обща площ от 174,531 дка. 

 От теренните обходи се установи, че близо 50% от предложените УЗ и територии са 
съществуващи и/или такива преминали процедурите по реда на Глава 6 от ЗООС. Реално 
засегнатата площ, която предстои да се урбанизира и/или да влезе в регулацията на с. 
Кирчево в резултат на прилагането на ОУП е 92,605 дка. От тях от нива в Гробищен парк, 
ще се превърнат 49,688 дка, Територия за добив на полезни изкопаеми - Пасище, 
Широколистна гора – 23,170 дка (издадено Решение ПН-34-ПР/2013 г. да се изготви 
ДОВОС), ДопСоп – ливада + ливади вече превърнати в ниви - 4,902 дка+9,246 дка – 19,05, 

Жм1 – Дере+Нива+Ливада - 3,055+0,044+2,500 – 5,599 дка. 
 Описаните територии представляват предимно трофични местообитания за видовете 

предмет на опазване в ЗЗ BG0002109 „ Васильовска планина”. 

 

2.Землище с. Лесидрен 

Обособени са УЗ и територии от типа Пп1, Жм1, ДопСоп, Соп1, Ов1, Ос1, Гробищен 
парк и Територия  за добив на полезни изкопаеми на площ от 1069,318 дка. 

 От теренните обходи се установи, че над 60% от предложените УЗ и територии са 
съществуващи, като реално засегнатата площ, която предстои да се урбанизира и да влезе в 
регулацията на с. Лесидрен в резултат на прилагането на ОУП е 343,577 дка. От направените 
анализи на данните събрани от теренни обследвания, съществуващите обекти и 
предвижданията на ОУП се установи, че разпределението на площите предвидени за ново 
урбанизиране по устройствените зони и територии в размер на 343,577 дка са както следва: 

1. Гробищен парк по НТП-ливада – 0,552 дка; 

2. Територия за добив на полезни изкопаеми с НТП - Пасище, иглолистна гора, нива, 
ливади – 20,120 дка. Издадено Решение за ОВОС ПН-1-1/2012 г. за ИП на фирма „ЩАЙН 
ГРУП“ ЕООД; 

3. ДопСоп  

– имоти с НТП-ливади и реално на терен ливади или изменени в пасища - 11,729 дка; 
- имоти с НТП-ливади и пасища – превърнати в ниви и овощни градини - 70,79 дка; 

- имоти с НТП-пасища и реално на терен пасища - 3,357; 

4. Жм1 – имоти с НТП - дере  и нива - 5,440 дка; 
5. Пп1 – имот с НТП – Нива – 0,708 дка; 
6. Ос1 - имоти с НТП-Ливади - 43,113 дка, имоти с НТП-Пасища – 182,988 дка и имот 

с НТП – дере – 4,78 дка. 
 

 Описаните територии представляват предимно трофични местообитания за видовете 
предмет на опазване в ЗЗ BG0002109 „ Васильовска планина”. 
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2. Землище с. Сопот 

Обособени са УЗ и територии от типа ДопСоп, Оо, Пп1 и Жм на площ от 15,802 дка. 
От теренните обходи се установи, че почти всички имоти включени в тези УЗ са 

урбанизирани с едно изключение имот 68076.241.56, който е с НТП-нива и от него се 
отнемат само 5,417 дка. Т.е. може да се очаква пряко въздействие върху трофични 
местообитания на птици предмет на опазване в ЗЗ BG0002109 „ Васильовска планина” на 
тази площ.  

От направения анализ на резултатите от теренните проучвания и наличната 
информация от предварителния проект на ОУП, се налагат няколко извода: 

1. Общата засегната площ от територията на ЗЗ BG0002109 Васильовска планина, 

съгласно предвижданията на ОУП, възлиза на 1259,651 дка или 125,9651 ха или 0,27% от 
общата площ на защитената зона (45471,92 ха); 

2. От 125,9651 ха предвидени за убранизиране територии, 82,0769 ха или 65,16% са 
вече урбанизирани или антропогенно повлияни и напълно или частично изключват 
присъствието на гнездови или трофични местообитания на видовете птици предмет на 
опазване в ЗЗ BG0002109 Васильовска планина; 

3. На площ от 43,6182 ха или 34,84% от предвидените територии по ОУП се 
предвиждат УЗ и територии, в които се очаква отрицателно въздействие върху трофични и 
гнездови местообитания на видове предмет на опазване в ЗЗ BG0002109 Васильовска 
планина или 0,095% от общата площ на зоната. Това са предимно ливади, пасища и ниви, но 
също така дерета и ливади и пасища, частично % превърнали се в гори-самозалесили се 
територии: 

3.1. с. Кирчево  

Реално засегнатата площ, която предстои да се урбанизира и да влезе в регулацията на 
с. Кирчево в резултат на прилагането на ОУП е 92,605 дка. От тях от нива в Гробищен парк, 
ще се превърнат 49,688 дка, Територия за добив на полезни изкопаеми - Пасище, 
Широколистна гора – 23,170 дка (издадено Решение ПН-34-ПР/2013 г. да се изготви 
ДОВОС), ДопСоп – ливада + ливади вече превърнати в ниви - 4,902 дка+9,246 дка – 14,148; 

Жм1 – Дере+Нива+Ливада - 3,055+0,044+2,500 – 5,599 дка. 

3.2. с. Лесидрен 

От теренните обходи се установи, че над 60% от предложените УЗ и територии са 
съществуващи, като реално засегнатата площ, която предстои да се урбанизира и да влезе в 
регулацията на с. Лесидрен в резултат на прилагането на ОУП е 343,577 дка. От направените 
анализи на данните събрани от теренни обследвания, съществуващите обекти и 
предвижданията на ОУП се установи, че разпределението на площите предвидени за 
урбанизиране по устройствените зони и територии в размер на 343,577 дка са както следва: 

1. Гробищен парк по НТП-ливада – 0,552 дка; 

2. Територия за добив на полезни изкопаеми с НТП - Пасище, иглолистна гора, нива, 
ливади – 20,120 дка. Издадено Решение за ОВОС ПН-1-1/2012 г. за ИП на фирма „ЩАЙН 
ГРУП“ ЕООД; 
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3. ДопСоп  

– имоти с НТП-ливади и реално на терен ливади или изменени в пасища - 11,729 дка; 

- имоти с НТП-ливади и пасища – превърнати в ниви и овощи градини - 70,79 дка; 

- имоти с НТП-пасища и реално на терен пасища - 3,357. 

4. Жм1 – имоти с НТП - дере  и нива - 5,440 дка; 

5. Пп1 – имот с НТП – Нива – 0,708 дка; 

6. Соп1 – изцяло урбанизирани територии в предвижданията на ОУП 

7. Ов1 - изцяло урбанизирани територии в предвижданията на ОУП 

8. Ос1 - имоти с НТП-Ливади - 93,278 дка, имоти с НТП-Пасища – 182,988 дка и имот 
с НТП – дере – 4,78 дка: 

- Имоти с НТП-Пасища и реално пасища на терен – 182,988 дка и имот 9.126 – НТП-

дере – 1,342 дка. Пасища са описани в Приложение 1 на ДОСВ. 

- НТП-Ливади - 43,113 дка, като частично ливадите са трансформирани в силно обрасли 
пасища и дъбови гори в резултат на сукцесията или залесителни мероприятия. 

- Ос1 – имот 10.111 с НТП-дере и площ от 3,438 – храсти и единични дъбове. 

3.3. с. Сопот 

От теренните обходи в землището на с. Сопот се установи, че почти всички имоти 
включени в тези УЗ са урбанизирани с едно изключение УЗ Пп1 в имот 68076.241.56, който е 
с НТП-нива и от него се отнемат само 5,417 дка. Т.е. може да се очаква пряко въздействие 
върху трофични местообитания на птици предмет на опазване в ЗЗ BG0002109 „ Васильовска 
планина” на тази площ. 

Очаква се незначително нарушение на структурата на защитената зона в района на язовир 
Сопот при предвижданията на УЗ Ос1 в землището на с. Лесидрен – елементи на ландшафта и 
ключови гнездови и трофични местообитания на някой видове. Тези въздействия не се отнасят за 
значими местообитания за миграцията, географското разпространение или свободното 
съществуване на видове предмет на опазване в зоната. Могат да възникнат косвени въздействия в 
незначителна степен, свързани с увеличаване на човешкото присъствие по време на 
строителството и допълнителната урбанизация, но не се очакват значителни въздействия върху 
структурата и естественото функцииониране на отделните елементи в защитената зона. 

Предвижданията на ОУП в УЗ Ос1 в землището на с. Лесидрен е необходимо да се редуцират 
или напълно изключат, за да смекчи въздействията върху гнездови и трофични местообитания на 
някой видове. 

Процедирани са ИП, планове, програми и проекти, от РИОСВ и МОСВ в 

границите на BG0002109 „ Васильовска планина”. 

В периода 2007-2018 г. са процедирани по реда на ЗБР/ЗООС следните ИП, планове, 
програми и проекти: 

Таблица 2.12 ППП в границите на BG0002109 „Васильовска планина” 
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№ № на досие 
Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

1.  
ПН-ЕО-5-

2017 

Актуализация на 
Програма за 
опазване на 

околната среда на 
Община Тетевен 

2016-2020 г. 

Община 
Тетевен 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 1/2018 

2.  
ПН-ЕО-2-

2017 

Програма за 
управление на 
отпадъците на 

Община Тетевен за 
периода 2016-2020 

г." 

Община 
Тетевен 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 9/2017 

3.  
ПН-ЕО-4-

2016 

Общ устройствен 
план на Община 

Троян 

Община 
Троян 

Общински 
Задължителна 

ЕО 

Текуща на 
Етап 

Преценяване 

4.  
МОСВ-

ЕО-2-2016 

Стратегия за водено 
от общностите 

местно развитие на 
територията на 

Местна 
инициативна група 
"Ябланица-Правец" 

по мярка 19. 
"Водено от 

общностите местно 
развитие" на 
Програма за 
развитие на 

селските райони 
2014-2020 г. 

Сдружение 
"МИГ 

Ябланица-

Правец" 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила с 
решение № 
ЕО-8/2016 

5.  
ПН-ЕО-19-

2016 

Общинска програма 
за опазване на 
околната среда 
2016-2020 г. на 

Община Ябланица 

Община 
Ябланица 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 4/2017 

6.  
ПН-ЕО-14-

2016 

Програма за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците на 
територията на 

Община Луковит 
2015-2020 г. 

Община 
Луковит 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 22/2016 
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№ № на досие 
Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

7.  
ПН-ЕО-13-

2016 

Програма за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците на 
територията на 
Община Троян 

2016-2020 г. 

Община 
Троян 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 21/2016 

8.  

МОСВ-

ЕО-10-

2016 

Стратегия за водено 
от общностите 

местно развитие на 
територията на 

Местна 
инициативна група 

Луковит-Роман 

Сдружение 
"Местна 

инициативн
а група 

Луковит-

Роман" 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила с 
решение № 

ЕО-15 

9.  
ПН-ЕО-8-

2015 

Програма за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците на 
територията на 

Община Угърчин 
2015-2020 г. 

Община 
Угърчин 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 7 /2015 

10.  
ПН-ЕО-13-

2015 

Общинска програма 
за опазване на 

околната среда 2015 
– 2020 г. на Община 

Угърчин 

Община 
Угърчин 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта 

от извършване на 
ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 2/2016 

 
ППП в границите на BG0002109 „Васильовска планина” не предвиждат преки 

въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, както и върху 
структурата, функциите и целите на защитената зона. 
 
Таблица 2.13 ИП в границите на BG0002109 „Васильовска планина” 

№ 
№ на 
досие 

Наименование на  

плана/програмата 
Възложител 

Приложима 
процедура 

Статус 

1. 

ПН-

ОВОС-

33-2009 

"Проект за 
строителство,реконструкция,ре
хабилитация на "В и К" мрежа 
и съоръжения в с.Глогово" за 

обслужване на около 2000 
еквивалентни жители.Приета 

отводнителна норма 150 
л/ж/ден. 

Община Тетевен 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 31 

ПР /2009 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на  

плана/програмата 
Възложител 

Приложима 
процедура 

Статус 

2. 

МОСВ-

ОВОС-4-

2018 

Технически проект за обект 
АМ „Хемус“ – Етап 1 в 

участъци: Участък І – от км 
87+800 до пресичането с път 
ІІІ-307 (край на км 103+060), 

включително пътен възел 
„Дерманци“, с приблизителна 

дължина 15,26 км; Участък ІІ – 

от края на пътен възел 
„Дерманци“ (след пресичане с 

път ІІІ-307 – км 103+060)до 
пресичането с път ІІІ-3005, 

включително пътен възел 
„Каленик“ (край на км 

122+260) 

Агенция "Пътна 
инфраструктура" 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Текуща на Етап 
Уведомяване 

3. 

ПН-

ОВОС-

101-2017 

Изграждане на месокомбинат Т. А. 
Подлежи на 

процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 19 

ПР/2018 

4. 

ПН-

ОВОС-

92-2017 

Изграждане на канализация за 
отводняване на повърхностни 
води от северната част на с. 

Кирчево, общ. Угърчин 

Община Угърчин 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 6 

ПР/2018 

5. 

ПН-

ОВОС-

74-2017 

Разширение и реконструкция 
на мандра и пречиствателна 

станция в УПИ ІХ-362, кв. 62, 

с. Лесидрен, общ. Угърчин 

"Ракита Р" ЕООД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 77 

ПР/2017 

6. 

ПН-

ОВОС-

64-2017 

Мачтов трафопост с 
трансформатор 160 kVA, кабел 

20kV от съществуващ 
стоманорешетъчен стълб и 

кабел НН и вкл. НН 

ЧЕЗ 
Разпределение 
България АД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 76 

ПР/2017 

7. 

ПН-

ОВОС-

60-2017 

Изграждане на месокомбинат и 
кланица 

Т. И. А. 
Подлежи на 

процедура по 
преценяване 

Прекратена с 
решение № ПН 34 

П/2017 

8. 

ПН-

ОВОС-

13-2017 

Изработване на ПУП-ПРЗ за 
част от поземлен имот с 

идентификатор № 
68076.264.15, с. Сопот и 

последвало застрояване в 
имота на цех за преработка на 

свинско месо и 
административно-складова 

"НИКСТЕЛТ" 
ООД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 56 

ПР/2017 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на  

плана/програмата 
Възложител 

Приложима 
процедура 

Статус 

част 

9. 

МОСВ-

ОВОС-8-

2014 

Доизграждане на 
автомагистрала (АМ) „Хемус“ 

(Ябланица-Белокопитово) 

Национална 
компания 

"Стратегически 
инфраструктурни 

проекти" 
(НКСИП) 

Подлежи на 
задължителна 

ОВОС 

Приключила с 
решение № 2-

2/2015 

 
ИП в границите на BG0002109 „Васильовска планина” не предвиждат значими 

въздействия върху местообитанията на видовете, както и върху структурата, функциите и 
целите на защитената зона, с едно изключение „Доизграждане на автомагистрала (АМ) 
„Хемус“ (Ябланица-Белокопитово)“ на Национална компания "Стратегически 
инфраструктурни проекти" (НКСИП), което в взаимодействие с предвижданията на ОУП 
Угърчин може да окаже средно по степен въздействие на вида червеногърба сврачка (Lanius 

collurio), а именно: 
 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични местообитания на вида в Ос1 – южно от 
язовирната стена на яз. Сопот, ДопСоп и гробищен парк – 321,529 дка в землището на с. 
Лесидрен и ДопСоп, Жм1 на  площ от 7,402 в землището на с. Кирчево или общо около 
319,931 дка потенциални гнездови и трофични местообитания.  

При отнемане на 31,19931 ха потенциални гнездови и трофични местообитания се 
равнява на загубата на местообитания подходящи за 2 до 3 двойки или 0,86% от популация 
на вида в зоната (Караиванов, 2004; Karaivanov et all., 2006). 

Въздействието може да се определи като Средно по степен въздействие, което е 
необходимо да се отчете в комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за 
намаляване или премахване и да се предложат смекчаващи мерки. Например за 
въздействието на АМ „Хемус“ в Алтернатива В1А, където се очаква да се засегнат 23,654 
дка храсталачни съобщества или 0,087% отнети местообитания от подходящите 
местообитания на вида в зоната. При плътност на вида между 0,54 и 0,9 дв/10 ха, това ще се 
отрази максимално на 1 двойка сврачки или 0,29% от популацията на вида в зоната. 
Кумулативно разгледано в контекста на предвижданията на новите УЗ и територии в ОУП се 
очаква значително въздействие над 1% от популацията на вида в зоната. 

Т.е ще се предложат алтернативни мерки за намалява на отрицателното въздействие и 
загуба само на трофични местообитания, без загуба на двойки или максимум до 1 двойка, 
като се намалят площите от типични местообитания на вида в УЗ Ос1 в землището на с. 
Лесидрен. 
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Въздействието може да се оцени като средно по степен, за което е необходимо да се 
приложат смекчаващи мерки. 

Смекчаващите мерки са разписани в т. 6 на ДОСВ и алтернативите в т. 7. 

ОУП на община Угърчин предвижда нови устройствени зони в границите на 
BG0002109 „Васильовска планина”, които оказват следното въздействие на 
местообитанията на видовете и техните находища: 

1. Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos) 

Оценка на въздействието: 

Спред направените теренни проучвания в имот 042048 попада части от горски отдел 
28-ю и 28-щ на площ от 17,97 дка по ЛУП на ДГС лесидрен 2014-2024, в които са налични 
букови дървета на възраст между 70-90 г., за които може да се определи територията за вида, 
от типа местообитание  високо качество – гори във фаза старост. 

Районът предоставя подходящо ефективно трофично местообитание на вида. Очакват 
преки въздействия като унищожаване или фрагментация ефективно трофично 
местообитание, но без да се очаква смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

2. Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 

Оценка на въздействието: 

Районът на УЗ Ос1, ДопСоп – землище с. Лесидрен в териториите запазили 
естествения или полуестествения си характер предоставя подходящо ефективно трофично 
местообитание на вида. Очакват преки въздействия като унищожаване или фрагментация 
ефективно трофично местообитание, но без да се очаква смъртност на индивиди, прогонване 
на птици или влошаване на съседни местообитания. 

3. Бял щъркел (Ciconia ciconia) 

Оценка на въздействието: 

Териториите на УЗ Ос1 в имоти с НТП-ливада и реално на терен ливади попада в 
ефективно трофично местообитание на вида. В обхвата на УЗ и територии не се засяга гнездо 

на вида. 

4. Горска чучулига (Lullula arborea) 

Оценка на въздействието: 

Не е установена по време на теренните проучвания, но в УЗ Ос1 землище с. Лесидрен 
– южно от стената на язовир Сопот в териториите заети от ливади и пасища и най-вече тези 
трансформирани от ливади в пасища и пасища и в частично или напълно превърнати в гори 
(предимно дъбови) или при екотона. В тези територии има подходящи гнездови и трофични 
местообитания на вида. Не е установена и като гнездяща в Ос1. Очаква се преки и косвен 
въздействия като унищожаване или фрагментация на местообитания, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

5. Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 
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Оценка на въздействието: 

Съществуват потенциални гнездови и трофични местообитания в УЗ Ос1 землище с. 
Лесидрен – южно от стената на язовир Сопот в териториите заети от ливади и пасища и най-

вече тези трансформирани от ливади в пасища и пасищта и в частично или напълно 
превърнати в гори (предимно дъбови) или при екотона, както и в УЗ ДопСоп в землището на 
с. Лесидрен в териториите запазили се като естествени ливади и пасища на граицата със 
землището на с. Кирчево. Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или 
фрагментация на местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

6. Козодой (Caprimulgus europaeus) 

Оценка на въздействието: 

Съществуват потенциални трофични местообитания в УЗ Ос1 землище с. Лесидрен – 

южно от стената на язовир Сопот в териториите заети от ливади и пасища и най-вече тези 
трансформирани от ливади в пасища и пасищта и в частично или напълно превърнати в гори 
(предимно дъбови) или при екотона, както и в УЗ Ос1 северно от стената на язовира. 

Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

7. Ливаден дърдавец (Crex crex) 

Оценка на въздействието: 

Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

Съществуват потенциални гнездови и трофични местообитания в УЗ Ос1 и ДопСоп в 
землището на с. Лесидрен. 

8. Малка бяла чапла (Egretta garzetta) 

Оценка на въздействието: 

Очаква се преки и косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания на много малка площ от около 10-15 дка, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

Съществуват няколко имота в УЗ Ос1 в землището на с. Лесидрен в близост до 
крайбражната зона на язовир Сопот южно от стената на язовира, които са потенциални 
трофични местообитания. 

9. Нощна чапла (Nycticorax nycticorax) 

Оценка на въздействието: 

Очаква се преки и косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания на много малка площ от около 10-15 дка, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 

82 
 

Съществуват няколко имота в УЗ Ос1 в землището на с. Лесидрен в близост до 
крайбражната зона на язовир Сопот южно от стената на язовира, които са потенциални 
трофични местообитания. 

10. Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Оценка на въздействието: 

Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

Съществуват потенциални трофични местообитания в УЗ Ос1 и ДопСоп в землището 
на с. Лесидрен. 

11. Осояд (Pernis apivorus) 

Оценка на въздействието: 

Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

Съществуват потенциални трофични местообитания в УЗ Ос1 и ДопСоп в землището 
на с. Лесидрен. Не се очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или 
фрагментация на гнездови местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

12. Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) 

Оценка на въздействието: 

Според направените теренни проучвания в имот 042048 попада части от горски отдел 
28-ю и 28-щ на площ от 17,97 дка по ЛУП на ДГС лесидрен 2014-2024, в които са налични 
букови дървета на възраст между 70-90 г., за които може да се определи територията за вида, 
от типа местообитание  високо качество – гори във фаза старост. 

Районът предоставя подходящо ефективно трофично и потенциално гнездово 
местообитание на вида. Очакват преки въздействия като унищожаване или фрагментация 
ефективно трофично и потенциално гнездово местообитание, но без да се очаква смъртност 
на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

13. Сив кълвач (Picus canus) 

Оценка на въздействието: 

Спред направените теренни проучвания в имот 042048 попада части от горски отдел 
28-ю и 28-щ на площ от 17,97 дка по ЛУП на ДГС Лесидрен 2014-2024, в които са налични 
букови дървета на възраст между 70-90 г., за които може да се определи територията за вида, 
от типа местообитание  високо качество – гори във фаза старост. 

Районът предоставя подходящо ефективно трофично и потенциално гнездово 
местообитание на вида. Очакват преки въздействия като унищожаване или фрагментация 
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ефективно трофично и потенциално гнездово местообитание, но без да се очаква смъртност 
на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

14. Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични местообитания на вида в Ов1 и Ос1 – южно 
от язовирната стена на яз. Сопот и Жм1 в землището на с. Лесидрен и Жм1 в землището на с. 
Кирчево. 

Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични и гнездови местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици 
или влошаване на съседни местообитания. Предвид това, че вида е синантропен не се очаква 
пряко въздействие, тъй като повечето елементи на строителните параметри и увеличеното % 
озеленяване компенсират загубите на гнездови и трофични местообитания на вида. 

15. Скален орел (Aquila chrysaetos) 

Оценка на въздействието: 

  Новите УЗ и територии на ОУП Васильовска планина”, не попадат в потенциално или 
ефективно трофично или гнездово местообитание на вида. 

Районът не предоставя подходящи условия за вида. Липсват скални масиви или 
подходящи трофични местообитания. Не се очакват преки или косвени въздействия като 
унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на 
птици или влошаване на съседни местообитания. 

16. Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични местообитания на вида в Ов1 и Ос1 – южно 
от язовирната стена на яз. Сопот и Жм1 в землището на с. Лесидрен и Жм1 в землището на с. 
Кирчево. 

Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични и гнездови местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици 
или влошаване на съседни местообитания. Предвид това, че вида е синантропен не се очаква 
пряко въздействие, тъй като повечето елементи на строителните параметри и увеличеното % 
озеленяване компенсират загубите на гнездови и трофични местообитания на вида. 

17. Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични местообитания на вида в Ос1 – южно от 
язовирната стена на яз. Сопот, ДопСоп и гробищен парк – 321,529 дка в землището на с. 
Лесидрен и ДопСоп, Жм1 на  площ от 7,402 в землището на с. Кирчево или общо около 
319,931 дка потенциални гнездови и трофични местообитания.  

При отнемане на 31,19931 ха потенциални гнездови и трофични местообитания се 
равнява на загубата на местообитания подходящи за 2 до 3 двойки или 0,86% от популация 
на вида в зоната (Караиванов, 2004; Karaivanov et all., 2006). 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 

84 
 

Въздействието може да се определи като Средно по степен въздействие, което е 
необходимо да се отчете в комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за 
намаляване или премахване и да се предложат смекчаващи мерки. Например за 
въздействието на АМ „Хемус“ в Алтернатива В1А, където се очаква да се засегнат 23,654 
дка храсталачни съобщества или 0,087% отнети местообитания от подходящите 
местообитания на вида в зоната. При плътност на вида между 0,54 и 0,9 дв/10 ха, това ще се 
отрази максимално на 1 двойка сврачки или 0,29% от популацията на вида в зоната. 
Кумулативно разгледано в контекста на предвижданията на новите УЗ и територии в ОУП се 
очаква значително въздействие над 1% от популацията на вида в зоната. 

Т.е ще се предложат алтернативни мерки за намалява на отрицателното въздействие и 
загуба само на трофични местообитания, без загуба на двойки или максимум до 1 двойка, 
като се намалят площите от типични местообитания на вида в УЗ Ос1 в землището на с. 
Лесидрен. 

Въздействието може да се оцени като средно по степен, за което е необходимо да се 
приложат смекчаващи мерки. 

18. Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Оценка на въздействието: 

Спред направените теренни проучвания в имот 042048 попада части от горски отдел 
28-ю и 28-щ на площ от 17,97 дка по ЛУП на ДГС лесидрен 2014-2024, в които са налични 
букови дървета на възраст между 70-90 г., за които може да се определи територията за вида, 
от типа местообитание  високо качество – гори във фаза старост. 

Районът предоставя подходящо ефективно трофично и потенциално гнездово 
местообитание на вида. Очакват преки въздействия като унищожаване или фрагментация 
ефективно трофично и потенциално гнездово местообитание, но без да се очаква смъртност 
на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

19. Черногуш гмуркач (Gavia arctica) 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване 
на съседни местообитания. Възможно е слабо безпокойство в резултат на допълнителна 
урбанизация в УЗ Ос1 в землището на с. Лесидрен. 

20. Черночела сврачка (Lanius minor) 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания. Очакват преки и косвени въздействия върху трофични 
местообитания в Ос1 – землище с. Лесидрен (ливади и пасища, част от които са силно 
обрасли с храсти или групи дървета – дъбови, трансформирани частично в залесени 
територии поради залесяване или в резултат на сукцесия) – южно и северно от язовирната 
стена на площ от 226,101 дка в границите на защитената зона (Описани са подробно в 
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Приложение 1 на ДОСВ). Въздействието може да се оцени като средно по степен, за което е 
необходимо да се приложат смекчаващи мерки. 

21. Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) 

Оценка на въздействието: 

Очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания в Ос1 в землището на с. Лесидрен, южно от язовирната стена, 

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

Очакват преки и косвени въздействия върху трофични местообитания в Ос1 – землище с. 
Лесидрен (ливади и пасища, част от които са силно обрасли с храсти или групи дървета – 

дъбови, трансформирани частично в залесени територии поради залесяване или в резултат на 
сукцесия) – южно и северно от язовирната стена на площ от 226,101 дка в границите на 
защитената зона (Описани са подробно в Приложение 1 на ДОСВ). 

- Имоти с НТП-Пасища и реално пасища на терен – 182,988 дка. Пасища са описани в 
Приложение 1 на ДОСВ. 

- НТП-Ливади - 43,113 дка, като частично ливадите са трансформирани в силно обрасли 
пасища и дъбови гори в резултат на сукцесията или залесителни мероприятия. 

Въздействието може да се оцени като средно по степен, за което е необходимо да се 
приложат смекчаващи мерки. 

При реализацията на УЗ и територии на ОУП Угърчин в ЗЗ BG 0002109 „ 

Васильовска планина” ще има въздействие в различна степен върху 21 вида птици, от 
които за 18 вида са поставени оценки от 1 до 3, т.е. Незначително въздействие, а за 3 
вида са оценени със средна степен на въздействие, т.е. оценки от 5 до 6, за които е 
необходимо да се приложат смекачаващи мерки, включени в Приложение І на 
Директива 2009/147 ЕЕС. 

Въздействие върху редовно срещащи се, мигриращи видове птици, които не са 
включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС. 

1. Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат трофични местообитания на вида в ДопСоп и Ос1 – южно и 
северно от язовирната стена на яз. Сопот в землището на с. Лесидрен, гробищен парк в 
землището на с. Кирчево и Пп1 в землището на с. Сопот (Описани подробно в Приложение 
1 на ДОСВ). 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, а частично фрагментиране на трофични, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания.  

2. Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат трофични местообитания на вида в ДопСоп и Ос1 – южно и 
северно от язовирната стена на яз. Сопот в землището на с. Лесидрен, гробищен прак в 
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землището на с. Кирчево и Пп1 в землището на с. Сопот (Описани подробно в Приложение 
1 на ДОСВ). 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, а частично фрагментиране на трофични, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания.  

3. Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат трофични местообитания на вида в ДопСоп и Ос1 – южно и 
северно от язовирната стена на яз. Сопот в землището на с. Лесидрен, гробищен прак в 
землището на с. Кирчево и Пп1 в землището на с. Сопот (Описани подробно в Приложение 
1 на ДОСВ). 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, а частично фрагментиране на трофични, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания.  

4. Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат трофични местообитания на вида в ДопСоп и Ос1 – южно и 
северно от язовирната стена на яз. Сопот в землището на с. Лесидрен, гробищен прак в 
землището на с. Кирчево и Пп1 в землището на с. Сопот (Описани подробно в Приложение 
1 на ДОСВ). 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, а частично фрагментиране на трофични, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания.  

5. Обикновен пчелояд (Merops apiaster) 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат трофични местообитания на вида в ДопСоп и Ос1 – южно и 
северно от язовирната стена на яз. Сопот в землището на с. Лесидрен, гробищен прак в 
землището на с. Кирчево и Пп1 в землището на с. Сопот (Описани подробно в Приложение 
1 на ДОСВ). 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, а частично фрагментиране на трофични, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания.  

Обобщено Въздействие върху редовно срещащи се, мигриращи видове птици, които 
не са включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС. 

При реализацията на УЗ и територии на ОУП Угърчин в ЗЗ BG 0002109 „ 

Васильовска планина” ще има въздействие в различна степен върху 5 вида птици, от 
които за 5 вида са поставени оценки 3, т.е. Незначително въздействие, а за 3 вида без 
въздействие, включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС. 

BG0002088 Микре 
BG0002088 Микре, определена за опазване на дивите птици. Обявена е със Заповед № 

РД-752/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите /обн. ДВ бр. 97/2008 г./ и е 
включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на МС №122/2007 г. /ДВ 
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бр.21/2007г./. Разположена е на площ от 12383,1859 ха. В границата на зоната попадат 
землищата на селата Голец и Микре. 

Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0002088 

„Микре“, попадат устройствени зони само в землище на с. Микре: 
 Таблица  2.14 Бъдещо планиране и попадащи в границите на  Защитена зона 

BG0000616 Микре по начин на трайно ползване 

  

 Описаните имоти попадащи в границите на BG0002088 Микре при посещение на терен 
се установи, че това са съществуващи жилищни територии, в които са налични жилищни и 
стопански постройки, дворни места и стари овощни градини. Прави впечатление, че в КВС 
имоти №№ 48060.429.18, 48060.429.25 и 48060.429.26 са определени с НТП – пасище, но при 
обходите са установи, че са територии заети от единични постройки и дворни места и не 
отговарят на описанието в КВС. 
 С реализирането на проекта за ОУП на община Угърчин не са предвидени 

допълнителни територии за урбанизиране включени в защитена зона BG 0002088 Микре и 
при неговата реализация не се очакват преки негативни въздействия върху природни типове 
местообитания предмет на опазване в зоната. 
 Според експертната ни оценка, засегната площ от Жм1 е пренебрежимо малка – 13,323 

дка или 0,011% от общата площ на ЗЗ, а от друга страна териториите определени за Жм1 са 
вече урбанизирани, поради което считаме, че въздействията върху видовете предмет на 

№ по 
ред 

Землище № на имот 
Площ 

дка 
Вид на 
имота 

Вид 
територия 

Начин  
на трайно 
ползване 

Ново предвиждане за 
устройствена 

зона/инфраструктура 

1. Микре 48060.429.18 1,452 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 
Зона Жм1 

съществуваща 

2. Микре 48060.429.20 2,762 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

3. Микре 48060.429.21 0,033 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

4. Микре 48060.429.22 3,301 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

5. Микре 48060.429.23 1,798 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

6. Микре 48060.429.24 0,065 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

7. Микре 48060.429.25 3,379 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 
Зона Жм1 

съществуваща 

8. Микре 48060.429.26 0,533 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 
Зона Жм1 

Съществуваща 

Обща площ 13,323  
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опазване са с минал характер и местообитанията в имотите не са на видовете предмет на 
опазване в защитената зона. 
 

 Поради изтъкнатите причини считаме, че предвижданията на ОУП в УЗ Жм1 няма да 
окажат въздействие върху видовете предмет на опазване в защитена зона „BG0002088 

Микре“. 

 

Не се очаква кумулативно въздействие. 
 

 BG0000240 Студенец - Защитена зона по директивата за птиците 

BG0000240 Студенец, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение на 
МС №122/2007г. /ДВ бр. 21/2007г./Към настоящия момент няма Заповед за обявяване. 
Общата площ на зоната възлиза на 27946.0774 ха. В границите на Община Угърчин обхваща 
части от землищата на селата Драгана, Каленик, Катунец, Орляне, Угърчин. 

Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0000240 
„Студенец“, попадат следните устройствени зони и територии:  

1. Землище на с. Катунец – ДопСоп, територия за гробище, Жм1, Пп1 и Пч1; 

2. Землище с. Драгана – Жм1 и  Пп1. 

Общата засегната територия от предвижданията на ОУП е в размер на 389,273 дка или 
0,014% от общата площ на защитена зона. 

Процедирани са ИП, планове, програми и проекти, от РИОСВ-Плевен и МОСВ в 
границите на BG0000240 „Студенец“. 

В периода 2007-2018 г. са процедирани по реда на ЗБР/ЗООС следните ИП, планове, 
програми и проекти – същите като на зоната за хабитатите. 

 
Въздействие върху Птици, включени в Прилоложение I на Директива 2009/147/ЕИО 
При реализацията на УЗ и територии на ОУП Угърчин в ЗЗ BG 0000240„ Студенец” ще 

има въздействие в различна степен върху 43 вида птици, от които за 16 вида са поставени 
оценки от 1 до 3, т.е. Незначително въздействие, а за останалите 27 не се очаква въздействие, 
включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС. 

 
Въздействие върху редовно срещащи се, мигриращи видове птици, които не са включени 

в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС. 
При реализацията на УЗ и територии на ОУП Угърчин в ЗЗ BG 000240 „Студенец” ще 

има въздействие в различна степен върху 4 вида птици, от които са поставени оценки 1, т.е. 
Незначително въздействие, а за 19 вида без въздействие, включени в Приложение І на 
Директива 2009/147 ЕЕС. 
 Според експертната ни оценка, засегната площ от Жм1 е пренебрежимо малка – 13,323 

дка или 0,011% от общата площ на ЗЗ, а от друга страна териториите определени за Жм1 са 
вече урбанизирани, поради което считаме, че въздействията върху видовете предмет на 
опазване са с минал характер и местообитанията в имотите не са на видовете предмет на 
опазване в защитената зона. 
 По отношение на местообитание 6210, което може да бъде трофично местообитание 
за някои видове птици в землището на с. Катунец в зона ДопСоп (засегнати пряко около 
74,625 дка или 0,30% от референтната стойност), макар да не се очаква значително 
отрицателно въздействие, т.е. над 1% засегната референтна площ и да се застрашава 
благоприятното състояние в зоната, необходимо е да се търсят други убранизирани 
територии непосредствено до или в регулацията на населеното място. Тъй като това е 
комплексна територия и възможно потенциално трофично местообитание за видовете птици: 
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1. Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

2. Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) 

3. Бял щъркел (Ciconia ciconia) 

4. Синявица (Coracias garrulus) 

5. Полски блатар (Circus cyaneus) 

6. Орел змияр (Circaetus gallicus) 

7. Осояд (Pernis apivorus) 

8. Козодой (Caprimulgus europaeus) 

9. Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 

10. Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

11. Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) 

12. Полска бъбрица (Anthus campestris) 

13. Горска чучулига (Lullula arborea) 

14. Ливаден блатар (Circus pygargus) 

15. Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

16. Малък ястреб (Accipiter nisus) 

17. Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Разгледано в аспекта на кумулативното въздействие, предвижданията на ОУП и 
ИП/ППП в границите на защитената зона, не се засягат природни местообитания и 
местообитания на видове. Считаме, че не е налице кумулативно въздействие или то ще бъде 
незначително по отношение на общата площ, кои в повечето случаи се засягат вече 
урбанизирани територии в защитената зона. Новите УЗ и предвижданията ИП/ППП са на 
предимно съществуващи обекти и не се засягат пряко ефективно или пригодни 
местообитания на видовете предмет на опазване и такива описани в ДОСВ на ОУП. 

 Други въздействия не се очакват. Ето защо кумулативния ефект се оценява като 
незначителен. 

От направените обобщения за характера на ивестиционните намерения в табличен вид 
е видно, че най-голям инвеститорски интерес е бил съсредоточен далеч от границите на 
Община Угърчин.  От описаните инвестиционни предложения, най-много касаят рекреация и 
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни съоръжения изградени в миналото в 
защитените зони и които са допустими от гледна точка на режимите въведени със заповедите 
за обявяване. 

Главната цел на Общ устройствен план на община Угърчин е да създаде териториална 
планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие  в съответствие с 
приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община 
Угърчин природни, културно-исторически, туристически и други ресурси. Планът обхваща 
територията в административните граници на община Угърчин.  

Разгледано е въздействието на сегашното състояние в защитените зони влизащи в 
обхвата на община Угърчин с бъдещите предвиждания на устройствени зони в 
Предварителния проект на ОУП Угърчина, след което ще бъдат анализирани и цялостните 
предвиждания в общината. 

Оценката на степента на въздействие на Предварителния проект на ОУП Угърчин с 
предмета и целите за опазване на засегнатите защитени зони се извършва в рамките на 
процедурата по екологична оценка. 

В  Оценката на степента на въздействие на Предварителния проект на ОУП Угърчин 
са взети предвид следните принципи: 

 Използване на най-добрата налична информация за да бъде проведена оценката; 
 Принципът за предпазливаст, залегнал като основа за опазване на околната среда в 

Договора за създаване на ЕС, в конкретния случай възприет като приемане на 
възможно най-лошия сценарий за всяко вероятно въздействие, в рамките на 
научните предпоставки за съществуване на такова въздействие. 
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 Връзката между чл. 6/3/ на Директива 92/43 ЕИО „Планове или проекти, които не 
са непосредствено свързани с управлението на територията или не са необходими 
за него, но които поотделно или във взаимодействие с други планове и проекти 
могат да окажат значително влияние, се подлагат на проверка, за да се оцени 
въздействието им върху територията от гледна точка на целите на съхраняването 
на тази територия. При съблюдаване на резултатите от изпитанието за 
въздействието върху територията и при спазване на разпоредбите на параграф 4 
компетентните национални органи одобряват плана или проекта само след като 
установят, че той няма да има отрицателно влияние върху съответната територията 
и ако е подходящо, след като са получили мнението на обществеността“, изискващ 
оценка на последствията за целостта и целите на всяка една зона и мрежата като 
цяло, от една страна и чл. 2/2/ на Директивата, посочващ че мерките предприети по 
тази директива, следва да се водят за опазване или възстановяване на 
благоприятния природозащитен статус на видовете и местообитанията. 

 Във връзка с горното, целостта и целите на защитените зони от значение за 
общността са тълкувани в светлината на подробните параметри на природозащитен 
статус на природните местообитания и видовете. 

 Целта на анализа за бъдещо планиране е да се постигне увереност, че 
предвижданията на Предварителния проект на ОУП няма да доведат до неприемливи и 
негативни въздействия върху целостта и целите на защитените зони и предмета на опазване в 
тях, вкл. и за прилагане на мерки за тяхното ограничаване. 

Кумулативен ефект върху защитените зони следствие прилагане на Общия 
устройствен план на община Угърчин, ще е незначителен. 

 
3. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ПЛАНА, КОИТО 

САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И 

ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХА МОГЛИ ДА ОКАЖАТ 

ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ИЛИ НЕЙНИТЕ 

ЕЛЕМЕНТИ. 

 Общите цели на оценката за съвместимост са насочени към по-добро обвързване на 
плана и опазване на биологичното разнообразие, увеличаване на участието в процеса на 
вземане на решение на представители на различни заинтересовани групи и институции, чрез 
запознаване с плана и неговата оценка.  
          Главната цел на оценката за съвместимост на ОУП Угърчин е да анализира и оцени 
потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за 
предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и предмета на 
опазване в защитените зони. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната 
среда и зоните от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за разработването на 
окончателния проект.   

Основната цел на ОУП на община Угърчин 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 така формулираната основна цел на ОУП на община Угърчин, 
предполага предлагане на устройствени решения, ориентирани в три направления: 
 Развитие и трансформация на съществуващи и поява на нови функции на общината; 
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 Развитие, преустройство и адаптиране на макропространствената структура на 
общината, от гледна точка на поставянето й в съответствие с трансформираните и новите 
функции; 
  Осигуряване на подходяща за реализацията на функциите на населените места 
жизнена среда; 
           Реализацията на така формулираните цели на ОУП на община Угърчин е свързано с 
решаване на следните задачи: 
 да очертае насоките за устройственото планиране при отчитане на комплексните 
социално- икономически, инфраструктурни предвиждания и на политиките за опазване на 
околната среда в перспективен период до 2025 - 2030 година. 
 Да предложи функционално зониране на територията, чрез: 

 Пространствено структуриране на различните видове територии (зониране на 
територията) в зависимост от предвиденото в ОУП бъдещо основно предназначение; 

 Определяне на допустимите и забранените дейности в определените функционални 
зони; 

 Регламентиране на изисквания за използване, опазване и застрояване но различните 
видове територии (функционални зони) чрез определяне на съответните устройствени 
режими; 

  Определяне на мястото на община Угърчин и на общинския център в териториално-
пространствените структури от различен йерархичен ред; 

 Изготвяне изработване на специфични правила и норми за общинската територия на 
определените в нея територии с основно предназначение; 

  Предлагане на подходящи насоки за развитието на системите на транспортната и 
техническата инфраструктура и връзките им с териториите на съседните общини и с 
инфраструктурните мрежи, съоръжения и обекти с национално значение; 

 Развитие на системите за отдих и туризъм, свързани с природните и антропогенните 
характеристики на общината и наличните паметници на културно-историческото наследство; 

 Обособяване на територии публична държавна и публична общинска собственост; 
 Определяне на териториите с разпространение на предвидими природни бедствия и 

мерките за устройствена защита; 
 Определяне на границите на териториите за природна защита и културно- 

историческа защита и начините на тяхното използване Определяне на границите на 
нарушените територии и териториите за възстановяване. 
             По този начин формулирани, целите и задачите на ОУП на община Угърчин 
произтичат от предназначението на общите устройствени планове за формиране на 
хармонична жизнена среда в населените места при отчитане на спецификата на конкретния 
обект и изискванията, предявени с Плановото задание. 

 
Доказване на необходимостта от плана 
Предназначението на Общия устройствен план на община Угърчин, е да служи като 

управленски инструмент на местната власт в сферата на устройствената политика, насочени 
към създаване на пространствени и функционално-управленски условия за развитие и 
комплексно устройствено планиране на различните видове територии при отчитане на 
съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически 
условия. 
            С влизането в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на 
територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) се поставят нови съществени изисквания към 
устройството на отделните видове територии и значително се ограничават инвестиционните 
намерения на физически и юридически лица при липса на действащ общ устройствен план 
на общината (чл. 59, чл.109 (3) от ЗУТ). Общия устройствен план на община Угърчин ще 
създаде благоприятни условия за инвестиционно проектиране и строителство в Общината и 
по-ефективното планиране на общинската територия, прилагащо интегриран подход за 
постигане на устойчиво развитие перспектива. Наличието на актуален действащ Общ 
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устройствен план на Община Угърчин е също така предпоставка за кандидатстване и 
получаване на финансиране по линия на оперативните програми на европейските структурни 
фондове. Общият устройствен план на община Угърчин се изработва въз основа на Планово 
задание в съответствие с чл.125 от ЗУТ. 

 

Режим на устройство и параметри за натоварване на устройствените зони 
С проекта на ОУПО Угърчин, се определят видове територии с основно 

предназначение, типове и разновидности на устройствени зони и самостоятелни терени с 
устройствени режими, спрямо изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Разновидностите на 
устройствените зони включват занижени застроителни показатели, предназначени за 
прилагане на ограничителните режими във връзка с наличието на Защитени територии, 
обявени според изискванията на Закона за защитените територии и Защитени зони от 
Националната екологична мрежа (част от Европейската екологична мрежа Натура 2000).  

В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се обособяват 
самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: обекти на недвижимото 
културно наследство, терени за гробищен парк, техническа инфраструктура, транспортна 
инфраструктура, за обществено-обслужващи дейности, със специално предназначение и за 
озеленяване, паркове и градини, за спорт и атракции. 

В териториалното устройство функционалното зониране се използва като начин за 
моделиране на обекта, в резултат на което територията се разделя на зони (райони, 
участъци) с препоръчителни за тях видове дейности и режими на ползване. Границите на 
устройствените зони, териториите  и самостоятелните терени се определят по имотни 
граници, квартали, трасета от различен клас на транспортната техническа инфраструктура  
и на комуникационно - транспортната система, естествени делители - водни течения, 
дерета и други елементи на релефа. 

С настоящия проект за ОУПО Угърчин са определени следните режими на устройство 
и параметри за натоварване на устройствените зони и самостоятелни терени с устройствени 
режими: 
 

 Жилищна устройствена зона и терени с преобладаващо ниско застрояване 
с височина до 10м  (Жм) 

Жилищната устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване с височина до 10м, 
означена с „Жм“, се прилага за устройство на жилищните територии в населените места в 
общината и единични самостоятелни терени . 

Показателите за устройствена зона Жм са следните: 
Наименование 

на зоната 
Макс. 

Плътност на 
застр. (%) 

Макс. Кинт 
Мин.озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 

Жм от 20 до 60 от 0,5 до 1,2 от 40 до 60 10м (3 ет.) 
Жм1 от 20 до 40 от 0,5 до 1,0 от 50 до 60 10м (3 ет.) 

 
В партерните етажи на жилищните сгради е допустимо изграждането на търговски и 

други обслужващи обекти, гаражи, работилници с функции, съвместими с обитаването. 
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Отделни поземлени имоти могат да се отредят с ПУП за нежилищни функции  в 
съответствие с Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. 

Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност. 
 

 Устройствена зона и терени за обществено-обслужващи дейности (Оо) 
Предназначена за изграждане предимно на обекти за обществено обслужващи 

дейности – образование, здравеопазване, социални грижи, култура, религия, 
административни и делови услуги, търговия и др. видове дейности от третичния и 
четвъртичния сектор (финансово-кредитно обслужване, спорт, отдих, забавления, 
информационно обслужване и други). 

Наименование 
на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Оо 
60 
 

2,0 
 

20 
 

 
 

Оо1 
50 
 

1,8 
 

30 
 

 
 

 

Към терените за детски заведения, училища, болници и заведения за социални грижи 
се прилагат показателите определени в чл. 40, 41, 43, 44 от Наредба №7 на МРРБ от 2003 г. 

Минимум 50% от озеленената площ трябва да бъде с дървесна растителност 

Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 
 

 Устройствена зона за многофункционално ползване от тип смесена централна 
зона (Ц) 

Смесените централни устройствени зони са предназначени за многофункционално 
ползване. В обхвата им могат да се изграждат административни и делови сгради, сгради за 
социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други обществени дейности, 
търговски и други обслужващи сгради и комплекси, жилищни сгради, в т.ч. със смесено 
предназначение, хотели и заведения за хранене и развлечения, сгради за безвредни 
производствени и занаятчийски дейности, бензиностанции, газостанции и надземни и 
подземни гаражи и паркинги за леки автомобили, сгради, мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура. 

В териториите от разновидност "смесена централна зона" се устройват открити 
представителни площадни пространства, пешеходни зони, паркове и градини. 

Наименование 
на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Ц от 30 до 60 
 

от 1,0 до 2,0 
 

от 30 до 50 
 

 

 
 

Една четвърт от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна 
растителност.  

Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 
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 Смесена обществено-обслужваща производствено-складова устройствена 
зона (Соп) 

Устройствената зона обхваща територии в непосредствена близост до бившите 
стопански дворове и производствено-складовите терени. Като цяло устройствените зони 
„Соп“ са с предназначение за изграждане на малки и средни предприятия,  предимно с 
безвредни промишлени производства, животновъдни комплекси спазващи санитарно-

хигиенните изисквания, обществено обслужване, жилища, спорт, търговия, предприятия на 
хранително-вкусовата промишленост и др. 

Устройствена зона Соп има допустими устройствени показатели в следния вид: 
Наименование 

на зоната 
Макс. 

Плътност на 
застр. (%) 

Макс. Кинт 
Мин.озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 

Соп от 30 до 70 от 1,0 до 2,2 от 30 до 50  
Соп1 от 30 до 60 от 1,0 до 2,0 от 40 до 50  

 

Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 
Една четвърт от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна 

растителност. 
 

 Устройствена зона и терени за предимно производствени и складови 
дейности (Пп) 

Устройствената зона и терени за предимно производствени и складови дейности са 
предвидени за застрояване с производствени, складови и обслужващи сгради и 
съоръжения. 

Наименование 
на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Пп от 40 до 80 от 1,0 до 2,5 от 20 до 40  
Пп1 от 40 до 60 от 1,0 до 2,2 от 20 до 40  

 Допуска се изграждане на здравни пунктове, магазини и заведения за обществено 
хранене за ежедневните нужди на работещите, административни сгради и научно-

експериментални бази към предприятията, гаражи и паркинги, както и жилища за охраната.  
Допустими са и дейности свързани с управлението на отпадъците, в т. число, но не 

само:  рециклиране, предварителна обработка (сепариране, разглобяване, балиране, 
брикетиране, пакетиране, претоварване), закрити складове за силно действащи отровни 
вещества и минерални торове, компостиране, обезвреждане на неопасни отпадъци и др. 
при спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Глава 6,  Раздел III 
и свързани подзаконови актове. Не се допускат дейности по депониране на битови 
отпадъци. 

Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност. 
 

 Устройствена зона и терени за чисто производствени дейности (Пч) 
Този вид зони и терени се застрояват само с производствени, складови и обслужващи 

сгради и съоръжения. Обслужващи сгради и съоръжения могат да бъдат здравни пунктове, 
магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди на работещите, 
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административни сгради и научно - експериментални бази към предприятията, гаражи и 
паркинги, както и жилища за охраната. 

Наименование 
на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Пч от 50 до 80 от 1,0 до 2,5 от 20 до 40  
Пч1 от 50 до 60 от 1,0 до 2,2 от 30 до 40  

Минимум една трета от озеленената площ е с дървесна растителност. 
 

 Устройствена зона за ваканционни селища (Ос) 
Устройствените зони и терени за ваканционните селища са предназначени за отдих и 

рекреационни дейности. Застрояват се предимно със средства за подслон.  
Наименование 

на зоната 
Макс. 

Плътност на 
застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Ос 30  1,2 50  
Ос1 20  1,0 50  

 
Половината от площта за озеленяване трябва да бъде осигурена за дървесна 

растителност. 
 

 Вилна устройствена зона (Ов) 
Вилите устройствени зони се застрояват предимно със сгради за временно обитаване, 

както и обслужващи обекти и съоръжения за нуждите на индивидуалния и организиран 
отдих и туризма. В отделни урегулирани поземлени имоти във вилните зони освен вилни 
сгради може да се разполагат и магазини и заведения за хранене, сгради за социални, 
здравни, културни, спортни и други обслужващи дейности, малки хотели, сгради, мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура, бензиностанции и газостанции . 

 

Наименование 
на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
 

Ов 40 0,8 50 
7 м – кота корниз 
10 м – кота било 

Ов1 30 0,7 50 
7 м – кота корниз 
10 м – кота било 

 
Минимум 50% от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с 

дървесна растителност.  
Отглеждането на селскостопански животни във вилните устройствени зони се урежда 

с отделна наредба. 
 

 Терени за гробищни паркове 

Това са терени със специфични особености и изисквания и със самостоятелен 
устройствен режим за гробищни паркове. Те се разполагат и устройват в съответствие с 
Наредба №2/2011 г. на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове и 
погребването и пренасянето на покойници. По периферията на гробищните паркове в 
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рамките на регулационните им граници се предвижда задължителна изолационна зеленина, 
в която се допуска разполагане на колумбарийни стени. Изпълняват се всички изисквания 
за изграждане на достъпна среда. 

Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. 
 

 Терени за водни площи 

 В урбанизирани територии за водните течения се осигурява задължителен сервитут, 
както следва — мин. 3 м двустранно на коритото, и допълнително по още мин. 6 м за улици 
(алеи) за провеждане на инженерната инфраструктура и за обслужване на речното корито. 
Въз основа на допълнителни проучвания се допуска шестметровият сервитут да се 
разположи едностранно.  

Извън урбанизирани територии, за водните течения се отнасят разпоредбите на Закона 
за водите (ЗВ) и на ЗООС. 
 

 Терени за транспортна инфраструктура 

Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различните видове 
транспортно-комуникационна инфраструктура Конкретните устройствени терени се 
определят с ПУП. 
 

 Терени за инженерно- техническа инфраструктура 

Терени, предвидени за изграждане на електрически подстанции, телефонни централи, 
радио и телевизионни и други телекомуникационни централи, за пречиствателни станции 
за питейни и отпадни води и др. 

Показателите на застрояване се определят с подробните устройствени планове 
съобразно правилата и нормативите, определени с Наредба №7 на МРРБ от 2003 г., както и 
другите приложими подзаконови актове. 
 

 Терени за добив на полезни изкопаеми 

В терените за добив на полезни изкопаеми се допуска изграждането на временни 
обекти, свързани с технологията на добива на подземни богатства и на необходимата 
техническа инфраструктура. За всеки конкретен случай параметрите на застрояване се 
доказват чрез специализиран подробен план (генплан) по чл.111 ЗУТ. 

 

 Терени за спорт и атракции 

Обхващат стадиони, спортни площадки и др.спортно обекти. Устройват се с  ПУП и в 
съответствие с чл.33 от Наредба 7/2003 на МРРБ, като площта на територията за спорт и 
развлечения в населените места и крайселищните територии се определя спрямо броя на 
населението – за села от 15-20 кв.м/жител, като минималната озеленена площ е 20% от 
площта на УПИ.  

 Спазват се техническите изисквания и условията за безопасност и се изпълняват 
всички изисквания за изграждане на достъпна среда 

 

 Терени за озеленяване, паркове и градини 

Тези територии са в и извън границите на урбанизираните територии и са 
предназначени за изграждане на озеленени площи за широко обществено ползване в 
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населените места. Териториите с режим на озеленяване се устройват при условията на 
чл.30 и чл.32 от Наредба 7/2003 на МРРБ. 
 

 Терени със специално предназначение 

Това са терени със самостоятелен режим за обекти на сигурността и отбраната. Тези 
територии са отредени за специални обекти, и са частично регламентирани по чл.13 от 
ЗУТ. 
 

 Терени за обекти на недвижимото културно наследство 

Това са обособени терени, с разположени недвижими културни ценности (НКЦ) в тях. 
Имат самостоятелен устройствен режим и специфични особености и изисквания по 
смисъла на чл. 79 от ЗКН. Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. 

Прилагат се разпоредбите на Закона за културното наследство (ЗКН) и Наредба № Н-

12 от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и 
за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и 
подлежащите на вписване обстоятелства в националния регистър на недвижимите 
културни ценности на Министерство на културата 

Характерът на дейностите свързани с реализацията на проекта на общия устройствен 
план на община Угърчин предполага следните най-общи въздействия върху компонентите и 
факторите на околната среда.  

 

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

основи за жилищните сгради. Значителни по обем земни работи - изкопи включващи 
изграждането на нова инфраструктура - водоснабдяване, ел. захранване, канализация. 
 Подготовка на терена и строителство 
 пряко унищожаване на площи от местообитания при разчистване на терена и 

изземване на повърхностния почвен слой; 
 унищожаване на убежища на животни; 
 възможна смъртност на индивиди; 
 фрагментация на местообитания; 
 безпокойство на животните заради засилено присъствие на хора, строителна и 

транспортна техника. 
 Движение на транспортна и строителна техника 
 безпокойство на индивиди; 
 утъпкване на растителност, унищожаване на отделни индивиди растения в обхвата на 

строителната площадка; 
 възможно прегазване на отделни индивиди земноводни и влечуги. 
 Генериране на шум 
 безпокойство на пребиваващи в близост животински видове с най-голяма степен в 

период на размножаване. 
 Ландшафтно-озеленителни мероприятия 
 промяна на структурата и видовия състав на местообитанията; 
 нахлуване на агресивни видове, несвойствени за района. 

 
Етап на експлоатация 
 Трафик 
 трайна фрагментация на местообитания на животински видове; 
 трайна фрагментация на приоритетни природни местообитания; 
 шумово замърсяване - безпокойство на животните. 
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В следващата схема е представена връзката между отделните елементи на 

предвиденото изменение на ОУП на община Угърчин и възникващите от тях потенциални 
въздействия. 

Елемент на изменението 
на ОУП 

Потенциални въздействия 
Етап на планиране и 

оценка на 
въздействията 

 

Жилищни сгради/ вилни зони 

Строителство на сгради 

- пряко унищожаване или 
увреждане на 

местообитания; 
- смъртност на индивиди, 
унищожаване на яйца на 

земноводни влечуги и 
гнезда и леговища на 

бозайници; 
- увреждане на ландшафта, 

увреждане на 
възможностите за 

устойчиво 
природосъобразно развитие 

на защитените зони 
(природосъобразен 

туризъм, земеделски земи); 
- Замърсяване със 

строителни и твърди битови 
отпадъци. 

Оценка на въздействията 
на този етап от планиране, 
условия за изпълнение на 

следващия етап на 
планиране 

Съпътстващи инженерни 
съоръжения - огради, 

противоерозионни 
съоръжения, отводнителни 

съоръжения, укрепващи 
бреговете на реките 

съоръжения 

- пряко унищожаване на 
местообитания 

- фрагментация на 
местообитания 

-увреждане качеството на 
съседните местообитания 
- промяна на ландшафта, 

увреждане на 
възможностите за 

устойчиво 
природосъобразно развитие 

на защитените зони 
(природосъобразен туризъм 

земеделски земи) 
- унищожаване на яйца и 

ларви на земноводни, 
следствие от отводняване и 

дрениране на терени. 
- създаване на бариери, 

препятстващи естествения 
генетичен обмен при бавно 

подвижни животни. 
 

Оценка на въздействията 
на този етап от планиране, 
условия за изпълнение на 

следващия етап на 
планиране 

Временни строителни 
площадки и съоръжения, 

строителни дейности 

- пряко унищожаване на 
местообитания; 

- зариване на бавно 

Оценка на въздействията 
на този етап от планиране, 
условия за изпълнение на 
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подвижни животни в 
площадките за депониране 

на почва; 
- унищожаване на яйца и 

ларви на земноводни, яйца 
на влечуги и гнезда и 

леговища на бозайници; 
- негативни въздействия 

върху растителните видове 
и деградационни промени в 

състава и структурата на 
растителните съобщества 

при замърсяване на 
местообитанията; 

- повишена опасност от 
пожари при засиленото 

антропогенно присъствие; 
- опасност от инциденти 

замърсявания. 
 

следващия етап на 
планиране 

Увеличен антропогенен 
натиск при експлоатацията 

на сгради/съоръжения/произ 
водствени обекти 

- Промяна в структурата на 
местообитанията на 

растителните видове и на 
растителните съобщества 

вследствие утъпкване, паша 
и др. 

-Безпокойство на 
животните, увеличаване на 
шума и други дразнители; 
- Възможна опасност от 

пожари поради засиленото 
антропогенно присъствие 
- Опасност от инцидентни 
замърсявания при аварии в 

техническата 
инфраструктура; 
-Увреждане на 

възможностите за 
устойчиво 

природосъобразно развитие 
на защитените зони; 

- Замърсяване на 
природните местообитания 
с отпадъци, генерирани от 
сградите/съоръженията. 

 

Оценка на въздействията 
на този етап от планиране, 
условия за изпълнение на 

следващия етап на 
планиране 

Депониране на излишни 
материали (почва, пясък) 

формирани при 
строителството 

-Пряко засягане на 
местообитания, промяна 

във структурата и 
функциите; 

-Възможна смъртност на 
животни, следствие от 
затрупване с излишни 

условия за изпълнение на 
следващия етап на 

планиране 
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материали; 
-Унищожаване на леговища 
и гнезда на бозайници, на 

яйца на влечуги и 
земноводни; 

 

Озеленителни и рекултивац 
ионни дейности 

-Навлизане на вторични и 
производни растителни 

видове; 
-Деградация на 

флористичния състав на 
растителността в 

природните местообитания; 
-Неволно внасяне на 
инвазивни видове и 

създаване на предпоставки 
за тяхната експанзия. 

 

условия за изпълнение на 
следващия етап на 

планиране 

Поддържане на зелени 
площи чрез поливане, 

наторяване 

-опасност от негативни 
изменения на 

хидротермичния режим на 
местообитанията и 

хранителен режим на 
растенията и акумулация на 

биогенни елементи; 
-засоляване на почвите; 

-промени в структурата на 
съобществата от 

безгръбначни и други 
видове дребни гръбначни. 

Условия за изпълнение на 
следващият етап от 

планиране 

Трафик 

-трайна фрагментация на 
местообитания на 

животински видове; 
- шумово замърсяване - 

безпокойство на животните; 
- евентуална смъртност на 
индивиди, при повишен 

трафик на МПС. 

 

 
Възможни въздействия върху типовете природни местообитания, предмет на опазване 
в защитените зони.  
 
Преки въздействия  

- Намаляване на площта на местообитанията.  
Намаляване на площта на местообитания в резултат от извършени строителни работи, 

свързани с усвояване на нови участъци от територията на защитените зони и унищожаване 
на естествена или полуестествена растителност.  

- Прегради за нормалното функциониране на местообитанията.  
- Фрагментиране на местообитания и популации.  

Косвени въздействия  
- Опасност от инцидентни замърсявания при аварии  
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Инцидентни замърсявания на въздуха и почвите при усилен трафик на МПС и аварии 
могат да доведат до смътност на индивиди, влошаване на условията в околната среда, 
унищожаване на естествени местообитания.  
 
Възможни въздействия върху видове безгръбначни, предмет на опазване в защитените 
зони.  
Преки въздействия  

- Намаляване на площта на местообитанията.  
Намаляване на площта на местообитания в резултат от извършени строителни работи, 

свързани с изземване на почвена маса при изкоп за основите на бъдещите вилни сгради, 
унищожаване на естествена или полуестествена растителност, и затрупването й от 
депониране на излишни почвени и строителни материали.  

- Прегради за нормалното функциониране на местообитанията  
Реализирането на устройствените зони ще доведе до фрагментиране на местообитания 

и намаляване на техните площи.  
- Смъртност на индивиди.  
Не е изключена инцидентна смъртност на индивиди при пряко унищожаване на техни 

местообитания.  
Косвени въздействия  

Не се очакват. 
 
Възможни въздействия върху видове земноводни и влечуги, предмет на опазване в 
защитените зони, при най-неблагоприятни условия. 
 
Преки въздействия  

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

свързани с усвояване на нови терени, изграждане на вилни сгради и спортни комплекси.  
- Фрагментация на популации  
Новото строителство, което ще се извърши - вилни сгради и спортни комплекси и 

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

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

които са пригодни местообитания за съответни видове.  
Косвени въздействия  

Не се очакват.  
 
Възможни въздействия върху видове птици, предмет на опазване в защитените зони.  
Преки въздействия  
 

- Намаляване на площта на местообитания  
Практическото реализиране на устройствените зони е свързано с усвояване на нови 

терени, което води до намаляване територията на местообитание на различни видове птици. 
Повишените нива на шум по време на извършваните строителни дейности и увеличено 
присъствие на работници ще прогони гнездящите птици от района на строителните дейности 
в местообитания дистанцирани от строителните обекти, които не са директно засегнати.  

- Фрагментация на местообитания  
Новото строителство при реализиране на устройствените зони не застрашава 

мигрирането на птиците поради тяхната мобилност и използване на неограничено въздушно 
пространство за придвижване.  

- Смъртност на индивиди.  
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Има вероятността за пряко унищожаване на приплоди на земно гнездящи популации на 
птиците от различни таксономични групи в района на строителните дейности.  

- Прогонване на птици заради увеличено човешко присъствие.  
Строителните дейности, в района на новоизграждащите се обекти и сгради в отделните 

устройствени зони води до обезпокояване на птици, които имат способността бързо да 
привикват към новите условия.  
Косвени въздействия  

- Влошаване качеството на съседните местообитания заради безпокойство  
Значимо въздействие върху птиците се очаква от безпокойството, причинено от при-

съствието и дейностите на строителните работници. Безпокойството е резултат от шумово 
замърсяване - присъствие на строителни работници в близост, шумът от движението на 
транспортната и строителна техника. 
 
Възможни въздействия върху видовете бозайници, предмет на опазване в защитените 
зони, при най-неблагоприятни условия.  
Преки въздействия  

- Намаляване на площта на местообитания.  
Изграждането на вилните зони и територии за спорт и атракции съгласно 

предвижданията на плана, е свързано с усвояване на нови терени, което води до пряко 
увреждане на местообитания на животински видове и унищожаване на техни убежища. 
Формирането на шум и струпване на повече строителни работници, транспортна и 
строителна механизация ще обезпокои средната и едрата бозайна фауна в района на 
строителните площадки.  

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

антропогенно повлиян, в резултат на което местообитанията по отношение на едрите 
бозайници са с високо степен на фрагментация. Наличието на населени места, изградена 
пътна инфраструктура, обработваеми земеделски земи и прилежащи терени са със силно 
изразен антропогенен натиск. Такива местообитания са непригодни за едри бозайници.  

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

екземпляри, при подготовка на строителните площадки, свързано с унищожаване на техните 
убежища, ако тази дейност се извършва през размножителния период и периода на 
отглеждане на малките.  

- Прогонване на бозайници заради засилено човешко присъствие.  
Голяма част от дивите бозайници са много чувствителни към човешко присъствие. 

Периодът на строителните дейности в отделните устройствени зони, ще бъде причина за 
тяхното прогонване от района на отделните устройствени зони, при строителството на 
отделните обекти в тях предвидени съгласно устройственото планиране.  
Косвени въздействия  

- Влошаване качеството на съседните местообитания заради безпокойство.  
Безпокойството, причинено от човешко присъствие в района на строителните 

площадки е значимо въздействие върху бозайниците след прякото унищожаване на вероятни 
техни местообитанията. Безпокойството се причинява и от шумово замърсяване - присъствие 
на хора и работеща строителна и транспортна механизация.  
 

Предвид площта на новите устройствени зони и насоките на планирането им, не се 
очаква значително въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в 
защитените зони анализирани в настоящия ДОСВ. 
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4. ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, МЕСТООБИТАНИЯТА, 

ВИДОВЕТЕ И ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И 

МЕЖДУНАРОДНО НИВО И ТЯХНОТО ОТРАЗЯВАНЕ (ОТЧИТАНЕ) ПРИ 

ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАН, ПРОГРАМА И ПРОЕКТ/ИНВЕСТИЦИОННО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

През 2002 г. в България стартира процесът по определяне на места, отговарящи на 
изискванията, поставени от Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания 
и на дивата фауна и флора и Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици. До края на 
2007 г. с решения на Министерски съвет са приети 114 защитени зони за опазване на дивите 
птици, покриващи 20,3 % от територията на България и 228 защитени зони за опазване на 
природните местообитанията, покриващи 29,5 % от територията на България. Общо в 
България са приети от Министерски съвет 332 защитените зони от НАТУРА 2000, 
покриващи общо 34,34 % от територията на страната. 
  Екологични проблеми по отношение на флората и фауната в защитените зони, могат 
да бъдат в резултат на:   

 нарушения на местообитанията на растителните и животинските видове, промени в 
екосистемите в района в следствие от засилена урбанизация в района. Последствията могат 
да бъдат унищожаване на цели растения или промени в плътността на популациите, 
безпокойство на животинските видове, унищожаване на места за гнездене, хранене, почивка, 
фрагментация на местообитанията, интродуциране на неместни видове, които са по-
конкурентноспособни от местните такива и могат да ги изместят от техните екологични 
ниши. 

 промяна на биоразнообразието и замърсяване на крайречните и водните екосистеми 
вследствие унищожаването на част от растителността, фрагментиране на местообитания и 
хабитатите, унищожаването на места за гнездене, храна и почивка на животински видове, 
интродуциране на неместни видове в следствие замърсяване на водните обекти с отпадъчни 
води, зауствани от остарелите и амортизирани ПСОВ и канализационните системи които 
заустват във водните обекти без необходимото пречистване.  

 дифузно замърсяване на местообитанията и хабитатите, промяна на 
биоразнообразието в екосистемите, мигриране на замърсителите по хранителните вериги, и 
промяна на биоразнообразието в екосистемите в резултат от интензивното земеделие в 
районите и наторяването на земеделските терени с азотни и фосфорни торове, органични 
торове и препарати за растителна защита;  

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

ерозиране в близост на хидротехническите съоръжения, и вследствие неправилното изсичане 
и оголване на терените.  

 замърсяване на почвите и растителността, унищожаване на отделни растения или 
намаляване на плътността на популациите, засягане на местообитания на застрашени и редки 
видове, намаляване на видовото разнообразие, безпокоене и прогонване на животни и птици, 
места за гнездене и хабитати на различни видове, и намаляване на биоразнообразието в 
резултат от създаването и наличието на нерегламентирани сметища. При интродуцирането 
на нови животински видове характерни за сметищата, се създава опасност за хората и 
домашните животни от разпространение на болести и зарази в околните територии.  

 преки въздействия от присъствието на строителна техника на площадки за бъдещо 
строителство - унищожаване на части или цели растения, нарушаване на растителната 
покривка или части от нея от строителната техника, нарушаване на целостта и засипване на 
тревната растителност с почва от изкопно-насипните дейности, и при временното 
съхраняване на хумусния слой, от строителните и металните отпадъци на терена по време на 
строителните дейности на всички видове обекти. Преките въздействия върху фауната са 
свързани с нарушаване на хабитатите, безпокойство и прогонване на животинските видове, 
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унищожаване на местата за гнездене и промяна на биоразнообразието.  
 промяна в биоразнообразието на крайречните територии в следствие унищожаване на 

част от растителните и животинските популации, места за гнездене и промяна в състава на 
екосистемите при наводнения.  
 Устойчиво управление на биологичното разнообразие и опазване на местообитания и 
видове с европейско и национално значение от Националната екологична мрежа и извън нея 
ще доведе до подобряване на състоянието на екосистемите, ограничаване и спиране на 
загубата на биологично разнообразие. 
 

На територията на Община Угърчин попадат пет защитени зони по Директива 
92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, три 
защитени зони по Директива 2009/147/ЕЕС за съхранение на дивите птици и една защитена 
зона и по двете директиви. Те са част от общоевропейската екологична мрежа  Натура 2000, 
чрез която се осъществява дългосрочната политиката за опазване на околната среда и 
биологичното разнообразие в Европа. 

Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна 
 BG0001493 Централен Балкан – буфер, определена за опазване на природните 

местообитания. Включена е в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС 
№802/2007 г. /ДВ бр. 107/2007г./. Разположена е на площ от 138363.8244 ха. В 
границата на зоната попадат землищата на селата Кирчево, Лесидрен и  Сопот. 

 BG0000616 Микре, определена за опазване на природните местообитания. Включена е 
в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС №1222/2007 г. /ДВ бр. 
21/2007г./. Разположена е на площ от 15447.16 ха. В границата на зоната попадат 
землищата на селата Голец, Микре и Сопот. 

 BG0001036 Български извор, включена в списъка на защитените зони, приети с 
Решение на МС №122/2007г. /ДВ бр. 21/2007г./Към настоящия момент няма Заповед 
за обявяване. Общата площ на зоната възлиза на 2618.99 ха. В границите на Община 
Угърчин обхваща части от землищата на селата Славщица (и Василковска махала) и 
Сопот; 

 BG0000240 Студенец, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение на 
МС №122/2007г. /ДВ бр. 21/2007г./Към настоящия момент няма Заповед за обявяване. 
Общата площ на зоната възлиза на 27946.0774 ха. В границите на Община Угърчин 
обхваща части от землищата на селата Драгана, Каленик, Катунец, Орляне, Угърчин; 

 BG0000269 Пещера Мандрата, включена в списъка на защитените зони,  приети с 
Решение на МС №122/2007г. /ДВ бр. 21/2007г./, като защитена зона BG0000607 
Пещера Микре и преопределена и включена в Списъка с Решение на МС 
№598/21.07.2016 г. /ДВ бр. 59/2016г./. Разположена е на площ от 1,82 ха. Обхваща 
територията около пещера Мандрата в землището на с. Микре; 
 
Защитени зони по Директива 2009/147/ЕЕС за съхранение на дивите птици 
 

 BG0002109 Васильовската планина, обявена със Заповед №РД-529/26.05.2010 г. на 
Министъра на околната среда и водите /обн. ДВ бр. 48/25.06.2010 г./, включена в 
списъка на защитени зони, приети с Решение на МС №122/2007 год. /ДВ бр. 
21/2007г./. Разположена е върху обща площ от 45471.92 ха. В границите на Община 
Угърчин попада в землищата на селата Кирчево, Лесидрен, Славщица и Сопот; 

 BG0002088 Микре, определена за опазване на дивите птици. Обявена е със Заповед № 
РД-752/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите /обн. ДВ бр. 97/2008 г./ 
и е включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на МС №122/2007 г. /ДВ 
бр.21/2007г./. Разположена е на площ от 12383,1859 ха. В границата на зоната попадат 
землищата на селата Голец и Микре. 
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 BG0000240 Студенец, определена за опазване на дивите птици. Обявена със Заповед 
№ РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр. 105/09.12.2008 г.), изменена със Заповед № 
РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр.10/2013 г.). Разположена е на площ от 
27946.0774 ха. В границата на зоната попадат землищата на селата Драгана, Каленик, 
Катунец, Орляне и Угърчин. 
 
Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна 
 

Koд на защитена 
зона 

Име на защитена 
зона 

Тип на защитена зона 

BG0001036  Български извор 
Защитена зона по 

директивата за 
местообитанията 

BG0000616  Микре 
Защитена зона по 

директивата за 
местообитанията 

BG0000266  Пещера Мандрата 
Защитена зона по 

директивата за 
местообитанията 

BG0000240  Студенец 
Защитена зона по 

директивата за 
местообитанията 

BG0001493  

Централен Балкан 
- буфер 

Защитена зона по 
директивата за 

местообитанията 

 
Защитени зони по Директива 2009/147/ЕЕС за съхранение на дивите птици 
 

Koд на защитена 
зона 

Име на защитена 
зона 

Тип на защитена зона 

BG0002109  

Васильовска 
планина 

Защитена зона по 
директивата за птиците 

BG0002088  Микре 
Защитена зона по 

директивата за птиците 

BG0000240  Студенец 
Защитена зона по 

директивата за птиците 

 
 
 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001036&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000616&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000266&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000240&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001493&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002109&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002088&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000240&siteType=BirdsDirective
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Защитени зони и по двете директиви - Директива 92/43/ЕЕС за запазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 
2009/147/ЕЕС за съхранение на дивите птици 
 

Koд на защитена 
зона 

Име на защитена 
зона 

Тип на защитена зона 

BG0002088  Микре 
Защитена зона по 

директивата за птиците 

BG0000616  Микре 
Защитена зона по 

директивата за 
местообитанията 

BG0000240  Студенец 
Защитена зона по 

директивата за птиците 

BG0000240  Студенец 
Защитена зона по 

директивата за 
местообитанията 

 
При защитени зони BG0002088 Микре по директивата за птиците и BG0000616 

Микре по директивата за местообитанията има частично припокриване, а при BG0000240 
Студенец по директивата за птиците и BG0000240 Студенец по директивата за 
местообитанията, цялостно припокриване на териториите. 

 
4.1 Защитени зони по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 
 

4.1.1 Защитена зона BG0001493 “Централен Балкан – Буфер” 

Тип В – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията, която припокрива 

защитена зона по Директива за птиците. 
 
Площ на защитената зона - 138 363,82 ха. Административно попада в Стара Загора, 

Габрово, Ловеч, Пловдив и София. Защитената зона включва земи от територията на 17 
общини от общо 5 различни области. 

Площта е както е посочено в следващата таблица. 
Таблица 4.1 ЗЗ „Централен Балкан буфер" - BG0001493 - административни единици и 

площ 

Област Община Населени места 
Обща площ 

(ха) 

Габрово Габрово гр. Габрово, с. Гъбене, с. Дебел дял 
 

 
Севлиево с. Кръвеник, с. Стоките 

 

 

Априлци гр. Априлци, с. Велчево 
 

 

Тетевен гр. Тетевен, с. Бабинци, с. Васильово, с. Глогово, с. Гложене, с. 
Градежница, с. Дивчовото, с. Малка Желязна, с. Рибарица, с. Черни Вит 

 

Ловеч 

Троян 

гр. Троян, с. Балабанско, с. Балканец, с. Бели Осъм, с. Борима, с. Голяма 
Желязна, с. Калейца, с. Орешак, с. Старо село, с. Терзийско, с. Черни 
Осъм, с. Чифлик, с. Шипково 

138 363.81 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002088&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000616&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000240&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000240&siteType=HabitatDirective
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Угърчин с. Кирчево, с. Лесидрен, с. Сопот 

Пловдив 

Карлово 
гр. Калофер, гр. Карлово, гр. Клисура, с. Васил Левски, с. Иганово, с. 
Кърнаре, с. Московец, с. Певците, с. Розино, с. Слатина, с. Христо 
Даново 

 

 

Сопот гр. Сопот, с. Анево 
 

София Етрополе гр. Етрополе, с. Брусен, с. Лопян, с. Ямна 
 

 

Златица гр. Златица, с. Църкви ще 
 

Мирково с. Мирково 

Пирдоп гр. Пирдоп 

Челопеч с. Челопеч 

Гурково с. Димовци, с. Лява река, с. Пчелиново 

Казанлък 
гр. Крън, гр. Шипка, с. Голямо Дряново, с. Горно Изворово, с. Долно 
изворово, с. Енина, с. Шейново, с. Ясеново 

Мъглиж с. Борущица, с. Селце, с. Сливито 

Павел баня 
с. Асен, с. Габарево, с. Горно Сахране, с. Манолово, с. Осетеново, с. 
Скобелево, с. Тъжа, с. Търничени 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорна карта на ЗЗ „Централен Балкан буфер" - BG0001493 
 

За да придобием пълна представа за състоянието на флората и фауната в района сме 
използвали данни от Стандартен натура 2000 формуляр. 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001493/BG000

1493 PS 1.pdf 

 

BG0001493 Централен Балкан – буфер, определена за опазване на природните 
местообитания. Включена е в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС 
№802/2007 г. /ДВ бр. 107/2007г./ и Решение № 811 от 16.11.2010 г. (ДВ бр. 96/2010 г.) за 
увеличаване на площта на зоната. 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001493/BG0001493%20PS%201
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001493/BG0001493%20PS%201
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001493/BG0001493_PS_16.pdf
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Разположена е на площ от 138363.8244 ха. В границата на зоната в Община Угърчин, 
попадат землищата на селата Кирчево, Лесидрен и  Сопот. 

 
Екологична характеристика 
 
Защитена зона „Централен Балкан – буфер“ е естествен буфер към Национален парк 

„Централен Балкан“ и гарантира опазването на цялата планина. Зоната обгражда 
Националния парк от всички страни. Зоната е важно място за смесени гори (бук) и черна 
елша Alnus glutinosa. Важен биокоридор са долините на реките Вит, Осъм, Роси-ца, Янтра на 
север и реките Стряма и Тунджа на юг. Зоната се явява важно место-обитание за мечките, 
изолирани в Стара планина. В зоната се срещат ключови место-обитания на мечката. Зоната 
е важно място за опазване на главоча (Cottus gobio), опаз-ване на местообитанията на 
лалугера (Spermophilus citellus). 

 

Таблица 4.2  Класове земно покритие в рамките на Централен Балкан - Буфер 
 

 Класове Земно покритие 
  %   

 

   Покрит   
 

      
 

 Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)     1   
 

      

 Друга орна земя      1   
 

      

 Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти)       1   
 

      

 Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар)        8   
 

      

 Иглолистни гори        1   
 

      

 Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници        1   
 

Смесени гори 23 
  

Сухи тревни съобщества, степи 7 
  

Храстови съобщества 7 
  

Широколистни листопадни гори 50 
  

ОБЩО 100 
  

Цели на опазване 
 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

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



 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местооби-

танията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включи-телно и на 
естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.



 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 
видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.


 

Предмет на опазване 
 

Природни местообитания 
Код Местообитание Покритие/дка*  

  СДФ МОСВ 2013  
4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества 647.543 2348.900  

5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик 1.301 0.000  
5210 Храсталаци с Juniperus spp. 1.301 0.000  

6110* 

Отворени калцифилни или базифилни тревни 

съобщества от Alysso-Sedion albi 399.871 0.000 

 
 

6210(*) 

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 

върху варовик (Festuco Brometalia) (*важни 

местообитания на орхидеи) 25887.872 31590.900 

 
 
 

62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества 12941.168 11657.800  
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6430 

Хигрофилни съобщества от високи треви в 

равнините и в планинския до алпийския пояс 0.000 3866.400 

 
 

6510 Низинни сенокосни ливади 0.000 10125.100  
6520 Планински сенокосни ливади 38603.507 43757.200  

8210 

Хазмофитна растителност по варовикови скални 

склонове 2448.899 5259.700 

 
 

8220 

Хазмофитна растителност no силикатни скални 

склонове 2041.663 29.441 

 
 

8230 

Силикатни скали с пионерна растителност от 

съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion 

dillenii 178.489 0.690 

 
 
 

8310 Неблагоустроени пещери НП НП  
9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 8048.624 8512.100  
9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 249936.849 204929.200  
9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 211073.582 112710.000  
9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio Carpinetum 114408.446 38047.000  

9180* 

Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и 

стръмни склонове 32796.377 27747.700 

 
 

91AA* Източни гори от космат дъб 414.123 522.600  
91BA Мизийски гори от обикновена ела 4904.998 1793.600  

     
91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори 138.364 569.400  

91E0* 

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 94.087 165.800 

 
 

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 5137.449 2289.800  
91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори 21698.863 19476.200  
91W0 Мизийски букови гори 224887.796 76791.500  
91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 267.042 292.400  

9410 

Ацидофилни гори от Picea в планинския до 

алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea) 93.811 0.000 

 
 

9530* 

Субсредиземноморски борови гори с ендемични 

подвидове черен бор 231.068 513.300 

 
 

95A0 Гори от бяла и черна мура 12.231 5.500    
* - Покритие на местообитанието според: СДФ - стандартния формуляр на зоната; 

МОСВ 2013 - според проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I". 

 

Видове 

Код ВИД  Популация Цялостна оценка  
   СДФ МОСВ 2013 СДФ МОСВ 2013  
  Бозайници      

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus  C D C -  
 mehelyi)      
1303 Maлък подковонос (Rhinolophus  B B A B  

 hipposideros)       
1304 Голям подковонос (Rhinolophus  B B A B  

 ferrumequinum)       
1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale)  B B A A  
1306 Средиземноморски подковонос  B B A B  

 (Rhinolophus blasii)       
1308 Широкоух прилеп (Barbastella  C B A B  
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 barbastellus)       
1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii)  B B A B  
1324 Голям нощник (Myotis myotis)  B C A C  
1307 Остроух нощник (Myotis blythii)  B C A C  
1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus)  B B A A  
1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)  B C A C  
1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus  B B A B  

 schreibersii)       
1335 Лалугер (Spermophilus citellus)  C C A B  
1352 Европейски вълк (Canis lupus)  B НД A НД  
1354 Кафява мечка (Ursus arctos)  B B A A  
1355 Видра (Lutra lutra)  C D A A  
2635 Пъстър пор (Vormela peregusna)  D D - -  
1371 Дива коза (Rupicapra rupicapra)  C C B B  

       22  

 Код ВИД   Популация Цялостна оценка  
       СДФ МОСВ 2013 СДФ МОСВ 2013  
   Земноводни и влечуги      

 1171 Голям гребенест тритон (Triturus  C C A A  
  karelinii)         
 1193 Жълтокоремна бумка (Bombina  C C A A  
  variegata)         
 1217 Шипоопашата костенурка (Testudo  C C A A  
  hermanni)         
 1219 Шипобедрена костенурка (Testudo  C C A A  
  graeca)         
 1220 Обикновена блатна костенурка (Emys  C C B B  
  orbicularis)         
      Риби         

 1122 Малка кротушка (Gobio uranoscopus)  C D A -  
 2511 Балканска кротушка (Gobio kessleri)  C D A -  
 1138 Черна (балканска) мряна (Barbus  C B A A  
  meridionalis)         
 1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata)  C C A A  
 1163 Главоч (Cottus gobio)  A B B B  
    Безгръбначни      

 1032 Бисерна мида (Unio crassus)  C C C C  
 1093 Ручеен рак (Austropotamobius  B B A A  
  torrentium)         
 4052 Odontopodisma rubripes  B - A -  
 4053 Paracaloptenus caloptenoides  B - A -  
 1060 Lycaena dispar  C C A A  
 1065 Euphydryas aurinia  B B A A  
 1078 Callimorpha quadripunctaria  B B A A  
 4042 Polyommatus eroides  C C A A  
 4045 Coenagrion ornatum  C D A -  
 1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus)  C B A B  
 1084 Osmoderma eremita -  B - B  
 1087 Алпийска розалиа (Rosalia alpina)  B B A B  
 1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)  C C A B  
 1089 Буков сечко (Morimus funereus)  B B A B  
     Растения     
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 1379 Mannia triandrа   А - А -  
 1381 Dicranum viride -  А - А  
 6216 Hamatocaulis vernicosus -  В - В  
 2327 Himantoglossum caprinum  С - В -  
 4067 Echium russicu  С - В -  
 

 
4.1.2 BG0000616 Микре 
 
Тип К – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията. 
 
Одобрена с РМС №122/02.03.2007 г.(Дв. Бр.21/09.03.2007 г.). Площ 15 447,16 хa. 

Одобрена с Решение на Комисията от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно 
Директива  92/43/ЕИО  на  Съвета  на  втори  актуализиран  списък  на  териториите  от 
значение за Общността в Континенталния биогеографски регион. (нотифицирано под 
номер С(2008) 8039) (2009/93/ЕО). 

 
Площ на защитената зона - 15447.16 хa. Административно попада в Габровска 

и Ловешка област, общините Севлиево, Ловеч, Троян и Угърчин. 
 

Площта е както е посочено в следващата таблица. 
 

Таблица 4.2 ЗЗ „Микре" - BG0000616 - административни единици и площ 

Област Община Населени места Обща площ (ха) 

Габрово Севлиево Дамяново 

15 447,16 Ловеч 

Ловеч Абланица 
Ловеч Българене 
Ловеч Казачево 
Ловеч Лешница 
Ловеч Ловеч 
Ловеч Малиново 
Ловеч Сливек 
Ловеч Стефаново 
Ловеч Хлевене 
Троян Борима 
Троян Врабево 
Троян Голяма Желязна 
Троян Дебнево 
Троян Добродан 
Троян Дълбок дол 
Троян Ломец 
Троян Старо село 

Угърчин Голец 
Угърчин Микре 

 
 

За да придобием пълна представа за състоянието на флората и фауната в района сме 
използвали данни от Стандартен натура 2000 формуляр. 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000616/BG000

0616_PS_16.pdf 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000616/BG0000616_PS_16.pdf
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000616/BG0000616_PS_16.pdf
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Обзорна карта на ЗЗ „Микре" - BG0000616 
Разположена е на площ от 15 447,16 ха. В границата на зоната в Община Угърчин, 

попадат землищата на селата Голец и Микре. 
 
Екологична характеристика 
 
Зоната обхваща част от районите на Средния Предбалкан (южно от град Ловеч), на 

1100 m.надм.в. Северните склонове са покрити с букови и габърови гори, по южните 
склонове има пасища и дъбови гори. Огромни горски масиви, карстови пещери, подходящи 
за подслон на прилепите. 

 
Територията е силно уязвима поради нелегалната сеч и други форми на погреш-но 

използване на гората. 
 
Цели на опазване 
 

-
 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
-
 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местооби-
танията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, вклю-чително и на 
естествения за тези местообитания видов състав, характерни видо-ве и условия на средата. 
-
 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на прио-
ритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 
видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
 
Предмет на опазване 

 
Таблица 4.3 Типове Природни местообитания включени в Приложение I на 
Директива 92/43/ЕЕС 

 

Код Пр. Име 

% Покритие/ха* 

% Покр. СДФ МОСВ 2013 

6110  Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от   0.0003 

  Alysso-Sedion albi 5.57642 0.42  

6210  Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху   12.700 

 * варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на 2390.60248 2070.56  

  орхидеи)    
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6430  Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 2.51788 79.2 0.512 

  планинския до алпийския пояс    

6510  Низинни сенокосни ливади 2.51634 133,51 0.864 

9150  Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 905.35804 759.39 4.916 

9170  Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 33.05692 267.38 1.730 

9180  Смесени гори от съюза Tilio- Acerion върху сипеи и стръмни 113.69109 48.92 0.316 

  склонове    

91GO  Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 131.30086 214.72 1.390 

91ЕО * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno- 14.82927 149,78 0.0969 

  Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)    

91НО * Панонски гори с космат дъб НД 214.72  1.390 

91МО  Балкано-панонски церово-горунови гори 1714.03232 4178.94 27.053 

91WO  Мизийски букови гори 619.43111 966.2 6.254 

91ZO  Мизийски гори от сребролистна липа 47.20652 47.09 0.304 
 
 

Таблица 4.4 Видове животни включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС  
 Код Бългрско име  Латинско име  
      

  Безгръбначни    
 1087 Алпийски сечко  Rosalia alpina  
     

 1078 Тигров молец на Джърси Euplagia quadipunctaria  
     

 1032 Овална речна мида Unio crassus  
     

 1083 Голям еленов рогач  Lucanus cervus  
     

 1089 Буков сечко Morimus asper funereus  
     

 1088 Обикновен сечко Cerambyx cerdo  
     

 1060 Лицена Lycena dispar  
     

 1093 Поточен рак Austropotamobius torrentium  
     

 1064 Ивичест теодоксус Theodixus transversalis  
      

  Земноводни    
 1171 Южен гребенест тритон Triturus karelinii  
     

 1193 Жълтокоремна бумка Bombiba variegatа  
     

 1188 Червенокоремна бумка Bombina bombina  
      

  Влечуги    
 1220 Обикновена блатна костенурка Emys  orbicularis orbicularis  
     

 1217 Шипоопашата сухоземна костенурка Eurotestudo  hermanni boettgeri  

 1219 Шипобедрена сухоземна костенурка Testudo graeca ibera  
      

 
 

Риби 
 

1146 Балкански щипок  Sabanejewia balcanica 
1134 Eвропейска горчивка  Rhodeus sericeus amarus 
1149 Обиктонет щипок  Cobitis elongatoides 
1138 Черна (балканска) мряна  Barbus meridionalis petenyi 

     

  Бозайници  
     

1355 Видра  Lutra lutra 
    

1352 Европейски вълк  Canis lupus 
    

2635 Пъстър пор  Vormela peregusna 
    

2609 Добруджански (среден) хомяк  Mesocricetus newtoni 
    

  Прилепи  
     

1324 Голям нощник  Myotis myotis 
    

1304 Голям подковонос  Rhinolophus ferrumequinum 
    

1310 Дългокрил прилеп  Miniopterus schreibersi 
    

1316 Дългопръст нощник  Myotis capaccinii 
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1323 Дългоух нощник  Myotis bechsteinii 
    

1303 Малък подковонос  Rhinolophus hipposideros 
    

1307 Остроух нощник  Myotis blythii 
    

1302 Подковонос на Мехели  Rhinolophus mehelyi 
    

1306 Средиземноморски подковонос  Rhinolophus blasii 
    

1321 Трицветен нощник  Myotis emarginatus 
    

1308 Широкоух прилеп  Barbastella barbastellus 
    

1305 Южен подковонос  Rhinolophus euryale 
     

 
 
4.1.3 ЗЗ BG0001036 „ Български извор”

 

Тип К - Защитена зона по Директивата за местообитанията, която припокрива  
ЗЗ по Директивата за птиците. Площна ЗЗ - 26189.90 дкa. 
 

За да придобием пълна представа за състоянието на флората и фауната в района сме 
използвали данни от Стандартен натура 2000 формуляр. 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001036/BG000

1036_PS_16.pdf 

 

Площ на защитената зона – 2618.990 хa. Административно попада в Ловешка 
област, общините Ябланица, Тетевен, Луковит, Угърчин. 

 
Площта е както е посочено в следващата таблица. 
 

Таблица 4.5 ЗЗ „Български извор" - BG0001036 - административни единици и площ 

Област Община Населени места Обща площ (ха) 

Ловеч Ябланица Брестница 

2618,990 

Ловеч Тетевен Български извор 

Ловеч Луковит Дерманци 

Ловеч Луковит Торос 

Ловеч Тетевен Малка Желязна 

Ловеч Луковит Пещерна 

Ловеч Угърчин Славщица 

Ловеч Угърчин Сопот 

 

 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001036/BG0001036_PS_16.pdf
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001036/BG0001036_PS_16.pdf
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Обзорна карта на ЗЗ „Български извор" - BG0001036 

 
Разположена е на площ от 2618.990 хa. В границата на зоната в Община Угърчин, 

попадат землищата на селата Славщина и Сопот. 
 

Екологична характеристика:  
Зоната включва средното течение на р. Вит, нейния приток р. Калник и малка част от 

Васильовска планина. Най-важни за зоната са реката и нейните крайречни екосистеми. 
Зоната опазва една от двете останали жизнени популации на сухоземни костенурки в по-

високите част на Дунавската равнина. Тя представлява и стъпков биокоридор за видовете 
риби. 

 

Цели на опазване:  
- Запазване площта на природните местообитания и местообитания на видовете и 
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;  
- Запазване естественото състояние на природните местообитания и местообитания 
на видовете, предмет на опазване в ЗЗ, включително и на естествените за тези местообитания 
видов състав, характерни видове и условията на средата;  
- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетните местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видове, 
предмет на опазване в рамките на ЗЗ. 

 

Предмет на опазване: 

 

Природни местообитания, включени в Приложение I на Директива 92/43/EEC 

Код Местообитание Покритие%* 

  СДФ МОСВ 2013 
6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso- 0.1277 0.0752 

 Sedion albi   
    

6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 14.0000 14.0573 
 (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)   
    

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския 0.0000 0.0400 
 до алпийския пояс   
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8310 Неблагоустроени пещери 0.0000 НП** 
    

91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, 0.0696 0.4452 
 Alnion incanae,Salicion albae)   
    

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 0.0000 1.2070 
    

91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори 6.2160 6.1852 
     
* - Покритие на местообитанието според: СДФ - стандартния формуляр на зоната; МОСВ 2013 - според 
проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза 
I". ** - неприложимо (НП). 
 

6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 
При картирането  природно местообитание 6110 е установено с площ от 1,97 ха 

(0,0752% от площта на зоната) и тази стойност е приета за референтна. 
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. 
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 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. 
 
6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-
Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 

Това са ксеротермни до мезоксеротермни тревни съобщества на варовикова основа от 
разред Festucetalia valesiacae. Представени са както от континентални или субконтинентални 
пасища или ливадни степи, така и от многогодишни тревни съобщества на варовити 
склонове от субсредиземноморските региони. Много от тези съобщества са вторични - на 
мястото на унищожени гори. Видовият състав е изключително разнообразен. Най-често 
доминират Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Stipa spp., Festuca valesiaca и по-
рядко многогодишни Bromus spp. в предпланините на Западна България. 

Важните места с орхидеи се определят на основата на един или няколко от следните 
критерии: 
• местообитание с участие на голям брой видове орхидеи; 
• местообитание на популация от поне един вид орхидеи, смятани като нетипични за тази 
територия; 
• местообитание на един или няколко вида орхидеи, смятани като редки за тази територия. 
Растения: Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Stipa capillata, S. pennata agg., 

Festuca valesiaca, Brachypodium pinnatum, Bromus inermis, B. erectus, Poa angustifolia, 

Anthyllis vulneraria, Coronilla varia, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, 

Dianthus giganteus, D. moesiacus, Eryngium campestre, Koeleria macrantha, Filipendula vulgaris, 

Convolvulus cantabrica, Salvia nemorosa, Leontodon crispus. 
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Референтната стойност за разпространението на местообитание 6210 в защитена зона 
„Български извор” е 368,16 ха. Тази стойност е получена след картирането по време на 
настоящия проект при стриктно прилагане на разработената за целите на проекта методика 
за местообитание 6210. Считаме, че тази стойност отразява по-точно площта на 
местообитанието в зоната, отколкото посочената в Стандартния формуляр площ от 366,6586 
ха (14% от 2618,99 ха).  
При картирането природно местообитание 6210 е установено на площ от 368,16 ха 
(14,05733% от площта на зоната) и тази стойност е приета за референтна. 
 

В защитена зона “Български извор” е установена фрагментираност на някои от полигоните 
на местообитание 6210 от черни пътища. Поради това, че такава фрагментираност от черни 
пътища не се оценява като заплаха и повлияната площ от територията на местообитание 6210 
е под 1% от площта на полигоните му, приемаме, че местообитанието е в благоприятно 
природозащитно състояние. 
В защитена зона “Български извор” по-голяма част от териториите на съобществата, 
отнасящи се към местообитание 6210, са доминирани от Chrysopogon gryllus, Dichanthium 

ischaemum, Dorycnium herbaceum, Festuca valesiaca, Sanguisorba minor, Anthoxanthum 

odoratum, Filipendula vulgaris, Medicago falcata. Само един от посочените в методиката за ПС 
типични видове – Chrysopogon gryllus – е представен, но заема голяма площ. Видът е сред 
доминиращите видове на повече от 90% от площта на местообитанието, поради което като 
цяло ПС на природно местообитание 6210 в зоната се оценява на благоприятно. 
По-значително участие на рудерални видове в границите на картираните полигони на 
местообитанието е установено само в тези случаи, където част от полигоните са били 
обработваеми земи преди повече от 15–20 години и в момента се наблюдава възстановяване 
на тревните съобщества, характерни за местообитание 6210. 
 
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс 

Референтната стойност за разпространението на местообитание 6430 в защитена зона 
„Български извор” е 1,73 ха. Тази стойност е получена след картирането по време на проекта 
за картиране при прилагане на разработената за целите на проекта методика за картиране на 
местообитание 6430. Местообитанието не е посочено в Стандартния формуляр от 2007 г. 
При картирането природно местообитание 6430 е установено на площ от 1,73 ха (0,066% от 
площта на зоната) и тази стойност е приета за референтна. 
 
Местообитанието представлява 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 Gleshometalia hederaceae и Convolvuletalia 

sepium; 
- 37.8 – хигрофилни съобщества о твисоки многогодишни  треви в планинския и 
алпийския пояс от клас Betulo-Adenostyletea; 
 
В цялата страна покрай реки и потоци. Образува комплекси с 3220, 4070, 91Е0, 9410. 
 
8310 Неблагоустроени пещери 
Това местообитание е налично на координати N43 03.190 E24 19.215 в землището на с. 
Славищица (по течението на река Славишки дол) и представлява неблагоустроена пещера с 
обща дължина до 200 метра. Местообитание в неблагоприятно състояние. 
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91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion,  Alnion 
incanae,Salicion albae) 
Референтната площ за площта на природно местообитание 91E0* в Стандартния формуляр за 
защитена зона “Български извор” е 1,82 ха (0,0697% от площта на защитената зона – 2618,99 
ха). Установената при настоящето изследване площ е 11,66 ха. 
По време на картирането е установен аплощ от 11,66 ха, която е по-голяма от референтната. 
Гората в рамките на зоната представлява издънкови насаждения от Salix alba, Populus alba и 
Salix fragilis, в северната част на страната в близост до река Вит. 
 
Типичен за зоната е Под-тип В: 
 
Крайречни, заливни гори или галерии, доминирани основно от Salix alba, Populus alba и 
Populus nigra и по-малко от Salix fragilis, които принадлежат към съюза Salicion albae. 
Почвите са преовлажнени блатни и алувиални. По брега на Дунав, в непосредствена близост 
до водата тези гори преминават в храсталаци на Salix purpurea и Salix triandra. На много 
места (особено по р. Дунав) първичната им структура е силно променена от масовото 
участие в храстовия етаж на инвазивния американски вид Amorpha fruticosa. 
 
Крайречни гори в низините и планините. Развиват се на богати алувиални почви, периодично 
наводнявани от сезонното издигане нивото на реката. 
Подтипове: 
А) Монодоминантни гори на Alnus glutinosa с единично участие на Fraxinus oxycarpa (съюз 
Alno-Pandion) в долните течения на реките от Черноморско-Средиземноморския басейн. 
Почвите са богати, много влажни до преовлажнени, дълбоки, с признаци на оглеяване и 
намалена проветривост. Понякога съобществата на черната елша са с прекъснато, ивичесто 
разположение покрай реките, поради което имат характер на “галерии”. 
Б) Крайречни съобщества на Alnus glutinosa и/или Alnus incana в горните и средните течения 
на реките (Alnion incanae). Почвите са влажни до преовлажнени, спорадично заливани, 
отцедливи и проветриви. В ниския планински пояс основен едификатор е Alnus glutinosa, а в 
средния планински елово-буков пояс основен едификатор е Alnus incana. 

В) Крайречни, заливни гори или галерии, доминирани основно от Salix alba, Populus alba и 
Populus nigra и по-малко от Salix fragilis, които принадлежат към съюза Salicion albae. 
Почвите са преовлажнени блатни и алувиални. По брега на Дунав в непосредствена близост 
до водата тези гори преминават в храсталаци на Salix purpurea и Salix triandra. На много 
места, особено по р. Дунав, първичната им структура е силно променена от масовото участие 
в храстовия етаж на инвазивния американски вид Amorpha fruticosa. 

Растения: 
А) Alnus glutinosa, Fraxinus oxycarpa, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Rubus hirtus, 

Frangula alnus, Hedera helix, Periploca graeca, Carex remota, C. sylvatica, Symphytum officinale, 

Parietaria officinalis, Sparganium ramosum, Iris pseudacorus, Equisetum maximum, Leucojum 

aestivum. 

Б) Alnus incana, A. glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix fragilis, S. alba, Carex remota, C. sylvatica, 

Equisetum spp., Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Geranium sylvaticum, Geum rivale, 

Lycopus europaeus, Rumex sanguineus, Stellaria nemorum, Oxalis acetosella. 

В) Salix alba, S. fragilis, S. triandra, S. purpurea, Populus nigra, P. alba, Ulmus laevis, U. minor, 

Quercus robur, Morus alba, Аmorpha fruticosa, Clematis vitalba, Humulus lupulus, Vitis sylvestris, 

Calystegia sepium, Solanum dulcamara, Rubus caesius var. aquaticus, Erigeron annuus, Lycopus 

europaeus, Lythrum salicaria, Althaea officinalis, Euphorbia lucida, Stachys palustris, Symphytum 

officinale, Glycyrrhiza echinata, Cirsium arvense, Iris pseudacorus, Phragmites australis, Typha 

latifolia, Leucojum aestivum. 

А) Ограничено по долното течение на реките Батова, Камчия, Ропотамо, Тунджа и други 
вътрешни реки. 
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Б) Фрагментарно около реките в ниския планински пояс (500-1000 м) и в средния планински 
елово-буков пояс (1000-1500 м н.в.). 
В) Основно в поречието на р. Дунав и по долните течения на неговите притоци. 
Повечето от тези гори са в контакт с влажните ливади или гори от тесните долини (6510, 
9180, 91G0). Може да се наблюдава сукцесия от и към 9170 и 9130. 
 
91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 
Местообитанието е представено в Стандартния формуляр с площ от 31.64 ха. Установената 
при картирането площ е 31.61 ха или около 1.2070% от общата площ на зоната. 
 
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 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. 
Растения: Carpinus betulus, Quercus petraea agg. (вкл. Quercus dalechampii), Q. robur, Q. cerris, 
Tilia cordata, Acer campestre, Ruscus aculeatus, R. hypoglossum, Carex pilosa, Euphorbia 
amygdaloides, Symphytum tuberosum, Cardamine bulbifera, Glechoma hirsuta, Festuca 
heterophylla, Euonymus verrucosus, Sorbus torminalis, Galium pseudaristatum, Viola mirabilis, V. 
reichenbachiana, Convallaria majalis, Hedera helix, Galanthus elwesii, Lathyrus vernus, Doronicum 
orientale, Corydalis spp., Anemone ranunculoides. 
В Северна България - Предбалкана, южните части на Дунавската равнина и в Лудогорието. 
Образува комплекси с 91I0, 91H0. 91M0, 91Z0. 
 
91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори  
Общата площ на метообитанието на вида в границите на зоната е 161.99 ха или 6.1852% от 
общата площ на зоната. 
Субконтинентални ксеротер мни дъбови гори, доминирани основно от Quercus cerris и Q. 

frainetto. В предпланините участва и Q. petraea agg. (асоциация Querceto frainetti-cerris s.l.). 
Формират ксеротермния дъбов пояс между 150-600 (800) м в цялата страна в регионите с 
континентален и преходноконтинентален климат. Срещат се на най-разнообразен субстрат – 
варовици, андезити, базалти, льос, глини и пясъчници, на сухи, но сравнително богати сиви 
горски и канелени почви. Тук не влизат богатите на средиземноморски елементи гори в най- 
южните части на страната. 
Растения: Quercus petraea agg., Q. cerris, Q. frainetto, Acer tataricum, Ligustrum vulgare, 

Euonymus europaeus, Festuca heterophylla, Brachypodium sylvaticum Poa nemoralis, Potentilla 

micrantha, Tanacetum corymbosum, Campanula persicifolia, Viscaria vulgaris, Lychnis coronaria, 

Silene viridiflora, Hieracium racemosum, H. sabaudum, Galium pseudaristatum, Lathyrus niger, 

Peucedanum alsaticum, Bupleurum praealatum, Helleborus odorus, Crocus 

flavus, Physospermum cornubiense. 

В цяла България без най-южните части с преходно-средиземноморски климат – в южните 
части на Северна България, в предпланините и в ниските планини в Западна България, в 
Тракийската и Тунджанската низина. 
Формират плавни преходи с евро-сибирските степни гори (91I0) в Северна България и с 
ксеротермните дъбови съобщества със субсредиземноморски и средиземноморски елементи 
в Южна България. 
 Видове, включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС 

Код ВИД Популация Цялостна оценка 

    СДФ МОСВ 2013 СДФ МОСВ 2013 
  Бозайници      
      

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) C D C - 
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1303 Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) D D - - 
      

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) - D - - 
      

1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) D D - - 
      

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) D D - - 
      

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) D C - C 
      

1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) - C - C 
      

1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) C D C - 
      

1307 Остроух нощник (Myotis blythii) C C C C 
      

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) C D C - 
      

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) D D - - 
      

1324 Голям нощник (Myotis myotis) - D - - 
      

1335 Лалугер (Spermophilus citellus) D D - - 
        

2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni)  C D C - 
            

1352 Европейски вълк (Canis lupus)  C НД*** B НД 
            

1355 Видра (Lutra lutra)  C C A A 
            

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna)  C C B B 
           

  Земноводни и влечуги    
            

1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)  C C B B 
           

1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)  C C A A 
           

1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)  C C A A 
           

1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)  C C A A 
           

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)  C C B B 
          

   Риби      
           

1122 Малка кротушка (Gobio uranoscopus)  B D A - 
         

2511 Балканска кротушка (Gobio kessleri)  B C A A 
         

1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)  C C B B 
         

1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis)  C C A A 
         

1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata)  B C A A 
         

1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia)  C C A A 
        

2533 Голям щипок (Cobitis elongata) - C - A 
        

   Безгръбначни       
       

1032 Бисерна мида (Unio crassus)  C C B B 
       

1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium)  C D A B 
       

1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus)  C C B C 
       

1087 Алпийска розалиа (Rosalia alpina)  C D B - 
       

1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)  C C B C 
       

1089 Буков сечко (Morimus funereus)  C C B C 
       

4064 Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis)  C C A A 
*** - няма данни. 

 
Бозайници - Прилепи 
 
1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) 
Разпространение у нас. Рядък вид на територията на страната. Подковоносът на 

Мехели е известен от над 30 находища (Benda et al., 2003). Повечето от тях са в Северна 
България, Източните Родопи, Сакар и Дервентските възвишения.Находищата в 
Северозападна България очертават част от известната до момента северна граница на 
разпространение на вида на Балканите. 

Местообитание. Характерен пещерообитаващ вид. Формира смесени колонии с 

други видове подковоноси прилепи. 
Биология. Все още с недобре проучена биология. Изцяло свързан с карстови райони. 

Предпочита да ловува в открити местообитания - ливади и селскостопански площи. 
Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 

за опазване на вида е „ С”, като популацията на вида е означена като налична “ Р”. Видът не 
е установен досега в ЗЗ, напълно отсъстват и негови потенциални летни и зимни убежища. В 
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резултат от проведените собствени теренни проучвания и анализ на резултатите по проект „ 
Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове – фаза І” ( МОСВ 2013), площта на най-благоприятните местообитания е оценена на 
119.4 ха, като в ЗЗ не са определени ефективно заети местообитания. 

  
1303 Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) 
Разпространение у нас. Обикновен вид в цялата страна, среща се до около 1500 м н.в. 
Местообитание. Използва предимно подземни местообитания - естествени пещери и 

изкуствени галерии. Свързан е с карстови райони с богата растителност. Среща се и в 
населени места. Използва предимно подземни размножителни и зимни убежища, но обитава 
също така тавани, мазета и изоставени постройки. 

Биология. Формира размножителни групи през май-юни. Ражда по едно малко от 

средата на юни до средата на юли. Не се отдалечава на големи разстояния от убежището. 
Познати са миграции на индивиди на територията на България до около 
100 км. 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „D”, като популацията на вида е означена като налична “ Р”. Видът не е 
установен досега в ЗЗ, напълно отсъстват и негови потенциални летни и зимни убежища. В 
резултат от проведените собствени теренни проучвания и анализ на наличните данни по 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), площта на най-благоприятните 
местообитания е оценена на 141.9 ха, като в ЗЗ не са определени ефективно заети 
местообитания. 

 
1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) 
Разпространение у нас. Обикновен вид на територията на страната без най-високите 

части на планините.  
Местообитание. Убежищата са предимно подземни, но се заселва и в сгради. 

Предпочитани ловни местооитания са открити площи с редки храсталаци и гори до водни 
басейни и скални разкрития.  

Биология. Излиза да ловува 10 - 20 минути след залез. Полетът е бавен на ниска 

височина. Отдалечава се на около 10-тина км от убежището. Формира размножителни 
колонии. 

Оценка на популацията в зоната. Видът е новоустановен в ЗЗ, като в летните 

убежища е установен само един екземпляр. В резултат от проведените собствени теренни 
проучвания и анализ на резултатите по проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), 

площта на най-благоприятните местообитания е оценена на 158.3 хектара. 

 
1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 
Разпространение у нас. В България е сравнително често срещан вид, известен от над 

100 находища (Benda et al., 2003). Среща се на много места, като е по-чест в Северна 
България. Повечето находища са между 100 и 500 m н.м.в (Pandurska, 1997).  

Местообитание. Обитава хълмисти карстови райони в близост до вода. Видът е 

силно зависим от наличието на естествени или изкуствени подземни местообитания. Често 
съжителства с други пещеролюбиви видове.  

Биология. Формира размножителни колонии след средата на май. Женските 

обикновено раждат след средата на юни до около средата на юли. Числеността в 
размножителните колонии у нас най-често е от 100 до 600 екз. (Петров, 2010), но достига до 
рекордните 7 000-10 000 екз. (Борисов, 2010; Dietz et al., 2009b). Зимува в пещери, като 
числеността в колониите му достигна от 50 до хиляди екземпляра (Benda et al., 2003). Ловни 
местообитания се явяват смесени широколистни гори, храсталаци, синори, крайречни гори, 
но със сигурност избягва откритите пространства и боровите насаждения. 
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Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „D”, като популацията на вида е означена като налична “ Р”. Видът не е 
установен досега в ЗЗ, напълно отсъстват и негови потенциални летни и зимни убежища. В 
резултат от проведените собствени теренни проучвания и анализ на резултатите по проект „ 
Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове – фаза І” ( МОСВ 2013), площта на най-благоприятните местообитания е оценена на 
185 ха, като в ЗЗ не са определени ефективно заети местообитания. 

  
1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) 
Разпространение у нас. Среща се в ниските части на страната, предимно в Южна 

България. 

Местообитание. Предпочита гористи карстови и скалисти терени. 

Пещерообитаващ вид.  
Биология. Формира смесени колонии с други видове подковоноси прилепи. Ловува 

предимно в горски територии. През лятото населява пещери и скални цепнатини, често с 
проникваща светлина и непостоянна температура. Зимува в пещери  
с температура около 11-12 градуса, където образува колонии с други подковоноси прилепи. 
Стационарен вид, не са регистрирани миграции. Ражда по едно малко в края на юни – 
началото на юли (Попов & Седефчев, 2003).  

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „D”, като популацията на вида е означена като налична “ Р”. Досега в 
зоната не са установени находища за зимуване на вида. Досега само в едно лятно убежище са 
установени два екземпляра. В резултат от проведените собствени теренни проучвания и 
анализ на резултатите по проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), площта на най-благоприятните 
местообитания е оценена на 111.6 ха, като в ЗЗ не са определени ефективно заети 
местообитания. 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „D”, като популацията на вида е означена като налична “ Р”. Досега в 
зоната не са установени находища за зимуване на вида. Досега само в едно лятно убежище са 
установени два екземпляра. В резултат от проведените собствени теренни проучвания и 
анализ на резултатите по проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), площта на най-благоприятните 
местообитания е оценена на 111.6 ха, като в ЗЗ не са определени ефективно заети 
местообитания. 

  
1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) 
Разпространение у нас. Сравнително рядък вид, обитаващ планинския пояс у  

нас. 
Местообитание. Характерен обитател на влажни и стари широколистни, смесени и 

иглолистни гори.  
Биология. Води скрит начин на живот. Често лети и при студено време около 

входовете на пещерите. Копулацията е през есента и зимата. Зимува както поединично, така 
и на групи предимно в подземни убежища (минни галерии и пещери). През лятото женските 
формират малки колонии в цепнатини на кората на дървета. Мъжките най-често живеят 
поеднично, но понякога се присъединяват към колониите на женските. Известни са миграции 
до около 300 км.  

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „D”, като популацията на вида е означена като налична “ Р”. Видът не е 
установен досега в ЗЗ и не са известни негови потенциални летни и зимни убежища. В 
резултат от проведените собствени теренни проучвания и анализ на резултатите по проект „ 
Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
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видове – фаза І” ( МОСВ 2013), площта на най-благоприятните местообитания е оценена на 
856 ха, като в ЗЗ не са определени ефективно заети местообитания. 

  
1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) 
Разпространение у нас. Известен е от над 70 находища у нас, в планините до  

1650 м.  
Местообитание. Най-голям брой индивиди са установени в буковите и смесени гори 

в пояса 800-1450 м. Горите с преобладание на цер (Quercus cerris), полски ясен (Acer 

campestre) и по-рядко от обикновен габър (Carpinus betulus) или източен бук (Fagus 

orientalis) в Странджа са предпочитаните местообитания в низинните находища на вида у 
нас. Характерен горски вид. Предпочита окрайнини на гори, ловува около и над речни 
течения в горски масиви (Петров, непубл.). Видът е известен като стационарен и у нас не е 
известно да извършва сезонни миграции.  

Биология. Възрастните мъжки обикновено живеят поединично в различни убежища 
(най-често малки дупки в дървета). Характерна особеност и за двата пола е честата 
смяна/редуване на убежището в един и същи район/участък от гората пред и след 
размножителния сезон. Известно е, че женските са силно привързани към района, откъдето 
произхождат, а мъжките са значително по-мобилни и много рядко остават да живеят в 
района, където са се родили.  

Оценка на популацията в зоната. Видът е новоустановен в ЗЗ, като тук е известно 
само едно находище. В резултат от проведените собствени теренни проучвания и анализ на 
резултатите по проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), площта на най-благоприятните 
местообитания е оценена на 650 ха. 

  
1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) 
Разпространение у нас. Среща се в почти цялата страна, изключително в карстови 

райони с разнообразни подземни убежища – пещери, ниши, скални цепнатини и др. 

Местообитание. Характерен обитател на карстовите райони.  
Биология. Формира размножителни колонии с численост от 500 до 10 000 екземпляра, 

често смесени с Myotis capaccinii. Максимумът на ражданията е през периода 20 юни - 10 
юли. Зимува само в подземни убежища при температура между 6º  
и 9º С. Пещерните дългокрили са добри летци, с бърз и маневрен полет, което е 
предпоставка за денонощни хранителни (до ок. 20 км) и сезонни миграции между убежищата 
си от порядъка на 50 до 150 км.  

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „P”, като популацията на вида е означена като типична „C”. В 
известните летни находища в зоната са били установени общо 1 екземпляр. В зоната не са 
установени находища за зимуване на вида. Площта на потенциално най-благоприятните 
местообитания е оценена на 103 ха.  

 
1307 Остроух нощник (Myotis blythii) 
Разпространение у нас. В България се счита като обикновен и често срещан вид. 

Известен е от около 130 находища на територията на цялата страна, без най-високите части 
на планините. Повечето находища са между 100 и 800 м н.в.  

Местообитание. Среща се в почти всички карстови и скалисти райони в страната. 
Характерен пещерообитаващ вид.  

Биология. Максимумът на ражданията е през периода 20 май - 10 юни. Данни за 

хранителната биология на вида у нас засега не са публикувани. В Швейцария е установено, 
че над 60% от храната му се състои от едри дългопипалести скакалци (сем. Tettigoniidae), 

които лови в открити райони, пасища и често в прясно окосени ливади. У нас извършва 
редовни сезонни миграции между зимните и летни убежища в рамките на 50 до 80 км.  
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Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „P”, като популацията на вида е означена като типична „C”.  

В зоната не са установени находища за зимуване на вида. Установено е само едно 
лятно находище с два екземпляра. Площта на потенциално най-благоприятните 
местообитания е оценена на 137.3 ха. 

  
1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) 
Разпространение у нас. Среща се в почти цялата страна, изключително в карстови 

райони с разнообразни подземни убежища – пещери, ниши, скални цепнатини и др. 

Местообитание. Характерен обитател на карстовите райони.  
Биология. Формира размножителни колонии с численост от няколко десетки до 

няколко хиляди (50 до 3000, най-често 200-500, винаги смесени с Miniopterus schreibersii). 

Максимумът на ражданията е през периода 20-25 май. Зимува само в подземни убежища. 
Дългопръстите нощници извършват редовни сезонни миграции между убежищата си от 
порядъка на 50 до 150 км. У нас зимуването започва в края на ноември и продължава до към 
средата на март. През този период е установен в много пещери, но никъде с численост 
повече от 3-5 000 екземпляра. Миграцията към местата за размножаване вероятно става след 
10-20 април. Обитава целогодишно само подземни убежища – карстови и вулкански пещери, 
минни галерии, по изключение влажни мазета на необитаеми сгради. Ловува често над водни 
площи.  

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „P”, като популацията на вида е означена като типична „C”.  

зоната не са установени находища за зимуване на вида. Установено е само едно лятно 
находище с два екземпляра. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е 
оценена на 131.8 ха. 

  
1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 
Разпространение у нас. Трицветният нощник е характерен обитател на 

нископланинските карстови райони у нас. Най-много са убежищата в ниско-планинския пояс 
(400-500 м). Единични екземпляри са установявани до ок. 1500 m в Централна Стара планина 
и в Западните Родопи.  

Местообитание. Първично пещерен обитател, в райони без пещери видът се среща и 
в мазета на изоставени постройки, тавани на църкви и къщи, стари военни бункери и други 
убежища.  

Биология. Обитанието на трицветния нощник в България може да се счита за сезонно 
(от април до септември), защото досега у нас не са открити големи зимуващи колонии. В 
известните у нас около 30 размножителни колонии броят на индивидите наброява средно от 
300 до 1000. Предпочита площи с храстова или дървесна растителност. Формира 
размножителни колонии през май, предимно от женски индивиди. Младите излитат 
самостоятелно след втората половина на юли. Колониите се разпадат около средата на 
август.  

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „P”, като популацията на вида е означена като незначителна “D”. В 
зоната не са установени находища за зимуване на вида. Установено е само едно лятно 
находище с един екземпляр. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е 
оценена на 229.9 ха. 

  
1324 Голям нощник (Myotis myotis) 
Разпространение у нас. В България се счита като обикновен и често срещан вид. 

Известен е от над 200 находища на територията на цялата страна, без най-високите части на 
планините. Повечето находища са между 100 и 800 м.н.в.  

Местообитание. Среща се във всички карстови райони у нас. Пещерообитаващ вид, 
формиращ смесени колонии с остроухия нощник.  
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Биология. Данни за хранителната биология на вида у нас засега не са публикувани. В 
Швейцария е установено, че над 46% от храната му се състои от едри бръмбари-бегачи (сем. 

Carabidae). По данни от Западна Европа големият нощник най-често ловува в овощни 
градини и широколистни гори, а по-рядко в смесени гори, лозя, обработваеми полета с малка 
площ, смърчови гори. Хранителните местообитания най-често се намират в радиус 2-6 км, 
максимум до 15 км от убежището.  

Оценка на популацията в зоната. Видът е новоустановен в ЗЗ, като тук е известно 
само едно лятно находище с два екземпляра. Площта на потенциално най-благоприятните 
местообитания е оценена на 132.8 ха. 

 

Бозайници без прилепи 
  
1335 Лалугер (Spermophilus citellus) 
Разпространение у нас. Среща се почти в цялата страна. Навсякъде има мозаечен 

характер. Населява открити тревисти местообитания в широк диапазон надморски височини: 
от Черноморското крайбрежие до 2100 - 2400 m. (Рила и Стара планина). Видът достига 
висока плътност – максималната регистрирана плътност за страната е от порядъка на 100 - 

120 екз/ha.  
В миналото ареалът на лалугера е обхващал цялата територия на България и е бил с 
висока плътност на популациите. През последните десетилетия обаче числеността 
и площта на населяваните територии са намалели в резултат на сукцесионни промени, 
настъпили вследствие силното намаляване броя на пашуващи селскостопански животни. 
Тази тенденция е характерна за целия ареал на вида, поради което в консервационно 
отношение европейския лалугер е категоризиран като уязвим от IUCN.  

Местообитание. Като правило в населяваните от него местообитания формира 

относително обособени популационни групировки - “ колонии”. Степен вид – обитаварайони 
с добре развит почвен слой - основно сухи тревни съобщества, пасища, необработваеми 
площи, агроценози. Отделни популаци са установени в планински ливади на Белмекен и по 
билото на Стара планина. В планините достига на височина до 2500 м.н.в.  

Биология. Характеризира се със строга периодичност на жизнената дейност в течение 
на годината, като ражда един път годишно и спи зимен сън без пробуждане. Храни се с 
различни треви и техните семена, понякога с насекоми. Не прави запаси.  

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като представен (P). Според 
резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в зоната е установена 1 колония, 
като относителното обилие на вида в зоната е 2.5 лалугерови дупки/100 метров трансект (при 
направени 11 стометрови трансекти на случаен принцип в изследваните местообитания с 
установени лалугери). Съгласно резултатите от проекта, потенциалните оптимални 
местообитания на вида в зоната са 2126.963 дка. 

 
2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni) 
По често е срещан в Североизточна България, Местообитание. Обитава открити 

степни терени, ниви, лозя, овощни градини.  
Вероятно изисква дълбоки почви над 50-100 см. В България най-подходящи са 

районите с дълбоки льосови почви.  
Биология. Храни се със семена и зелени части на тревисти растения, люцерна и др. 

Активен предимно през нощта, но търси храна и през деня. Слабо активен в зимния период, 
изпада в периоди на зимен сън, които се прекъсват от периодични хранения и даже отваряне 
на дупките. Живее самостоятелно.  

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр популацията е 

отбелязана като много рядка (V). Според резултатите от проект "Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), 
видът не е регистриран в зоната, която е на границата на ареала му в страната. Липсват 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 

126 
 

всякакви данни за присъствието му както в зоната, така и в близост до нея. Установени са 
потенциални за вида местообитания с обща площ 1567.67 дка, но част от тях се намират в 
гористи хълмисти и планински райони, които са трудни за заселване.   
    

1352 Европейски вълк (Canis lupus) 
Разпространение у нас. У нас видът е с постоянни популации в планинските и 

погранични райони в Западна Стара планина, Югозападна България, Източни Родопи, Сакар, 
Странджа и в други части на страната. Видът, след тенденцията преди години да изчезне 
напълно от България, през последните години разширява териториалния си обхват и 
числеността му устойчиво нараства.  

Местообитание. Обитава предимно гористи места, но се е приспособил и към 

открити територии. Води силно подвижен начин на живот.  
Биология. Моногамен вид, двойката е пожизнена. Брачните двойки се образуват от 

края на декември до началото на февруари. Обикновено живее на групи, като най-често те са 
съставени от размножаваща се двойка (алфа мъжки и женски) и нейното по-възрастно 
поколение. Териториален вид. През размножителния период групата (глутница) обитава 
трудно достъпни райони с гори, храсталаци, скали, ждрела, ливади, като се придържа близо 
до бърлогата, в която алфа двойката отглежда малките. През есента и зимата, с отбиването на 
малките и тяхното израстване, утилизира по-голяма територия, като в търсене на храна слиза 
и в равнините и може да се срещне навсякъде,  

където има храна – копитни бозайници, зайци, гризачи, птици, мърша, като по принцип 
избягва райони с по-засилено човешко присъствие. Разгонването е през януари - февруари. 
Малките, средно 4 - 6, се раждат през април. Семейната територия е от 10000 до 25000 хa. 
Средната плътност на популацията на вълка в страната е 2 - 4 индивида на 10000 хa. През 
размножителния период обитава планинските гори, както и равнинните гори на 
североизточна България. Вълкът е изключително мобилен вид. В рамките на територията си 
вълците изминават за едно денонощие до 50 - 60 км. Храни се с мърша, мишевидни гризачи, 
сърни, елени, домашни животни, а понякога дори с влечуги и земноводни.  

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като представен (P). Според 
резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в зоната няма местообитания 
пригодни за сърцевинна зона. Защитената зона е подходяща единствено като стъпково 
местообитание за спорадично преминаване на мигриращи индивиди, като потенциалните 
местообитания са разположени източно от трасето и по двете алтернативи и са с обща площ 
1805.423 дка. 

     
1355 Видра (Lutra lutra) 
Разпространение у нас. Среща се почти из цялата страна с изключение на Добруджа и 

голяма част от Лудогорието. С най-голяма плътност е популацията в Югоизточна България.  
Местообитание. Обитава течащи (реки и бреговете на планински потоци) и стоящи 

сладководни водоеми (езера, блата, язовири) в цялата страна.  
Биология. Като вид с полуводен начин на живот, видрата е силно привързана към 

водоеми с добри рибни запаси, които са основен хранителен ресурс за вида. Храни се главно 
с риба, жаби, охлюви, насекоми, раци, яйца на малки птици. Предимно нощно животно. 
Леговищата са разположени в дупки около водните басейни - в брега, над нивото на водната 
повърхност. Размножителният период е около февруари-март.  

Оценка на популацията в зоната. Според Стандартният формуляр в границите на 
зоната се срещат 4-5 индивида. Според резултатите от проект "Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), 
плътността на популацията на вида в зоната е 0.16 индивида на километър водно течение, 
или капацитета на зоната е 6 индивида. Площта на водоемите и на бреговете им, подходящи 
за обитаване от видрата, е 4959.7 дкa. 
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2635 Пъстър пор (Vormela peregusna) 
Разпространение. Рядък вид у нас, с разпространение от мозаичен тип. У нас се 

среща в изолирани места на цялата страна. По често е срещан в Северна и Западна България, 
но е намиран и до 1700 м.н.в. в Рила.  

Местообитание. Обитава открити степни терени, ниви, лозя, храсталаци. Видът 

обикновено не копае собствени, а разширява подземни леговища на по-едроразмерни 
гризачи. Обитава предимно открити пространства - степи, обработваеми площи и пасища, 
храсталачни места и окрайнини на редки гори. Разпространен е основно в райони, където 
обитават лалугера и хомяците, които са главната му храна.  

Биология. Разгонването започва в началото на февруари. Женската ражда 4-8 малки. 
Храни се с гризачи, главно лалугери, гущери, птици и др.  

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като представен (P). Според 
резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), видът не е регистриран в зоната, 
но не е изключено неговото присъствие, предвид наличие на подходящи местообитания (с 
площ 14251 дка) и хранителна база. 

       
 Земноводни и влечуги 
       
1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) 
Статут: ЗБР – Прил. II, III; Дир.92/43/ЕЕС – Прил. II, ІV; Бернска конвенция – Прил. 

II; IUCN – LC.  
Разпространение у нас. Широко разпространен в по-голямата част от страната, до 

около 1300 м.н.в. (по изключение и по-високо). Отсъства около р. Дунав и долните течения 
на дунавските притоци, не е доказан за Северозападна България.  

Местообитания. Обитава разнообразни водоеми със застояла вода – от големи блата 
и езера до малки локви, кладенци и др., като правило избягва проточни водоеми (реки, 
потоци и др.). По време на сухоземната фаза се среща в гори, храсталаци, пасища и ливади с 
разпръснати храсти и дървета, и др., като се придържа към по-влажните места.  

Биология. Храни се с различни водни и сухоземни безгръбначни животни. Извършва 
сезонни миграции, свързани с размножаването и зимуването. Размножителният период 
започва веднага след стопяването на снега и продължава до средата или края на пролетта. 
Оплождането става във водата и се предшества от специфични брачни игри. Женската снася 
яйца, които залепва поединично по подводните растения. От яйцата се излюпват ларви, 
които до края на лятото метаморфозират и напускат водоемите. Голяма част от възрастните 
екземпляри напускат водоемите още през втората половина пролетта, но някои остават във 
водата до средата или до края на лятото. Може да зимува както във водата, така и на сушата.  

Местообитания, численост, и природозащитно състояние в зоната.  
В Стандартният формуляр няма числени данни за популацията, а размерът ѝ е 

отбелязан, като е посочено, че тя е налична (Р). Според резултатите от проект  
„ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I” 2013 г, МОСВ), площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 
1755,83 хa (в т.ч. 18,55 хa оптимални местообитания). Конкретни находища на вида в зоната 
не са картирани, а природозащитното състояние (ПС) в рамките на защитената зона е 
оценено, като „ неблагоприятно-незадоволително“. 

      
1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) 
Статут: ЗБР – Прил. II, III; Дир.92/43/ЕЕС – Прил. II, ІV; Бернска конвенция – Прил. 

II; IUCN – LC.  
Разпространение у нас. Среща се в планините и предпланините в западната и 

централната част на страната, до около 1500 м.н.в. (понякога и по-високо). Не е намирана в 
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Тракийската низина и по Черноморието, а в Дунавската равнина има само няколко единични 
находки.  

Местообитания. Обитава планински потоци, малки блата, локви, канавки, корита на 
чешми и др., но като правило не се среща в големи стоящи водоеми (язовири и езера) и реки.  

Биология. Рядко се отдалечава на повече от няколко метра от водата, но при 

пресъхване на водоемите или разселване на малките може да измине значително разстояние. 
Храни се с различни дребни безгръбначни животни. За разлика от много други земноводни, 
размножителният период е силно разтеглен във времето и може да продължи до средата на 
лятото. Женската снася яйцата поединично или на малки групи, и обикновено ги прикрепя 
към водните растения или към субстрата. Зимува на сушата.  

Местообитания, численост, и природозащитно състояние в зоната и територията 
на инвестиционното предложение.  

В Стандартният формуляр няма числени данни за популацията, а размерът ѝ е 
отбелязан, като е посочено, че видът е рядък (R). Според резултатите от проект Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” 
(2013 г, МОСВ), площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 589,51 хa 
(оптимални местообитания няма). Конкретни находища на вида в зоната не са картирани,  а 
природозащитното състояние (ПС)  е оценено,  като неблагоприятно-незадоволително“. 

      
1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 
Статут: ЗБР – Прил. II, III; Дир.92/43/ЕЕС – Прил. II, ІV; Бернска конвенция – Прил. 

II; Червена книга на Р България – EN; IUCN – EN; CITES – Прил. ІІ.  
Разпространение у нас. Среща се в цялата страна до около 1400 м.н.в., с изключение 

на Добруджа 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.  

Местообитания. Обитава широколистни гори, храсталаци, пасища и ливади с 

разпръснати дървета и храсти и др. Най-многочислена е в разредени дъбови гори в хълмисти 
и нископланински райони. 

Биология. През пролетта и есента е активна почти целодневно, а през летните месеци 
само сутрин и привечер. На много места през лятото се наблюдават ежедневни миграции – 
към „ дъното“ на речните долини (сутрин) и обратно към по-високите части на склоновете 
(привечер). Храни се с тревисти растения, по-рядко с опадали плодове и др. Обикновено се 
размножава двукратно през годината, като първата копулация е през април или май, а 
втората през юли или август. Малките са излюпват в края на лятото или през есента, като във 
втория случай понякога не напускат „ гнездото“, а остават там да зимуват.  

Местообитания, численост, и природозащитно състояние в зоната.  
В Стандартният формуляр няма числени данни за популацията, а размерът ѝ е 

отбелязан, като е посочено, че тя е налична (Р). Според резултатите от проект  
Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I” (2013 г, МОСВ), площта на потенциалните местообитания на вида в зоната 
е 1343,46 хa (оптимални местообитания няма). Конкретни находища на вида в зоната не са 
картирани, а природозащитното състояние (ПС) в рамките на защитената зона е оценено, 
като „ неблагоприятно-незадоволително“.  

     
1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 
Статут: ЗБР – Прил. II, III; Дир.92/43/ЕЕС – Прил. II, ІV; Бернска конвенция – Прил. 

II; Червена книга на Р България – EN; IUCN – VU; CITES – Прил. ІІ.  
Разпространение у нас. 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.  
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Местообитания. Обитава както и открити пространства с разпръсната дървесна и 
храстовидна растителност, така и разредени гори и храсталаци.  

Биология. 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.  

Местообитания, численост, и природозащитно състояние в зоната.  
В Стандартният формуляр няма числени данни за популацията, а размерът ѝ е 

отбелязан, като е посочено, че тя е налична (Р). Според резултатите от проект  
Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I” (2013 г, МОСВ), площта на потенциалните местообитания на вида в зоната 
е 31,95 хa (оптимални местообитания няма). Конкретни находища на вида в зоната не са 
картирани, а природозащитното състояние (ПС) в рамките на защитента зона е оценено, като 
„ неблагоприятно-незадоволително“. 

      
1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 
Статут: ЗБР – Прил. II, III; Дир.92/43/ЕЕС – Прил. II, ІV; Бернска конвенция – Прил. 

II; IUCN – NT.  
Разпространение у нас. Среща се в цялата страна до около 1100 м. н.в. 
Местообитания. Обитава блата, езера, язовири, рибарници и др. стоящи  

водоеми, както и бавно течащи реки и канали.  
Биология. Придържа се по бреговете на водоемите и рядко се отдалечава от водата. 

Храни се с водни безгръбначни животни, по-рядко с риби, жаби и ларвите им, понякога 
поглъща и растителна храна. Яйцата се снасят обикновено през юни, като за целта женските 
могат значително да се отдалечат от водоема. Малките се излюпват през септември. Зимува 
на дъното на водоемите, по-рядко на сушата.  

Местообитания, численост, и природозащитно състояние в зоната.  
В Стандартният формуляр няма числени данни за популацията, а размерът ѝ е 
отбелязан, като е посочено, че видът е типичен (С). Според резултатите от проект  

Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 
и видове - фаза I” (2013 г, МОСВ), площта на потенциалните местообитания на вида в зоната 
е 409,8 хa (в т.ч. 1,66 хa оптимални местообитания). Конкретни находища на вида в зоната не 
са картирани, а природозащитното състояние (ПС) в рамките на защитената зона е оценено, 
като „ неблагоприятно-незадоволително“.     

  
  
Риби 
      
1122 Малка кротушка (Gobio uranoscopus) 
Разпространение у нас. Среща се само в дунавските притоци. Първоначално е видът е 

намерен в р. Искър, в близост до София, а по-късно е установен и в р. Огоста, при Монтана; 
р. Искър, между Самоков и Враждебна; р. Вит, при селата Божурица, Ясен и Дерманци, 
както и в р. Черни Вит; р. Осъм, при селата Александрово и Бели Осъм и р. Янтра, над 
Севлиево и при Габрово. В последствие вида е уловен и в яз. “ Ал. Стамболийски” на р. 
Росица, малко след завиряването му, както и в р. Видима, под с. Сенник; р. Росица, при с. 
Поликраище и р. Янтра, при В. Търново. През последните 20 години е установен само в р. 
Вит и р. Палакария (басейна на р. Искър), както и в р. Скът; р. Лом, при с. Ружинци и в 
басейна на р. Янтра (р. Негованка, при с. Емен и р. Белица, над Килифарево).  

Местообитание. Среща се само в горните течения на постоянни реки с пясъчно и 
чакълесто дъно и бързи, студени води.  



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 

130 
 

Биология. Типичен реофилен вид. Храни се с бентосни безгръбначни животни и 

диатомови водорасли. Продължителността на живота е до 6 години. Размножаването се 
извършва в плитки участъци с бързо течение, като не е известна възрастта, на която 
индивидите съзряват полово (Зингстра и кол. 2009).  

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като много рядък (V). Според 
резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I" (2013 г, МОСВ), вида не е регистриран в зоната. 
Потенциалните местообитания на вида в зоната са 226.7 дка (р. Калник и отделни участъци 
на р. Вит). 

    
2511 Балканска кротушка (Gobio kessleri) 
Разпространение. Видът е установен в р. Дунав и средните течения на повечето 

нейни притоци – Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. В последните 
години е рядък вид с намаляваща численост и разпространение – намерен е само в басейните 
на реките Лом, Искър, Вит и Янтра.  

Местообитание. Среща се предимно в средните течения на постоянни реки с пясъчно 
и чакълесто дъно.  

Биология. Бентосен, реофилен вид. Храни се с дънни безгръбначни животни, 

диатомови водорасли и детрит. Живее на пасажи от по няколко десетки индивида. Достига 
полова зрялост на втората година. Размножителния период е от средата на май до септември. 
Плодовитостта на женските индивиди е между 2000-3000 хайверени зърна. Достига 
максимална дължина 129 мм и възраст 6 г. (Зингстра и кол. 2009).  

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като рядък (R). Според резултатите 
от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I" (2013 г, МОСВ), видът е регистриран на две места в зоната 
по р. Вит. Потенциалните за вида местообитания са с обща площ 91.2 дка (р. Калник и 
отделни участъци на р. Вит). Тази площ според нас е подценена, тъй като вида има сходни 
екологични изсквания с малката кротушка и дори е по-пластичен от нея (което се доказва от 
установяването и в границите на зоната; вж. по-горе), чийто потенциални местообитания са с 
площ 226.7 дка.    

 
1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) 
Разпространение у нас. Видът е широко разпространен, обикновен в по-голямата част 

от страната, като обитава както стоящи, така и течащи води. Среща се в средните и долни 
течения на повечето реки, както и в река Дунав и в повечето от реките, вливащи се в Черно и 
Егейско море. Обитава също така и повечето язовири в страната, както и някои 
микроязовири. В резултат на човешката дейност разширява ареала си особено в 
микроязовири и завирявания.  

Местообитание. Потенциални местообитания на горчивката са крайбрежните зони на 
полупланински и равнинни реки и техни ръкави с бавно до умерено течение, язовири, 
сладководни езера и блата, мъртвици и други бавнотечащи или стоящи водоеми до 800 м н.в. 
Поради особеностите на репродукционната му биология, разпространението на вида е 
обвързано с това на сладководните миди от родовете  
Anodonta и Unio.  

Биология. Полово съзрява на 2-3 години. Размножава се през април-юли. 
Плодовитостта на женските е от порядъка на 100 до 800 хайверни зърна, които снася в 
мидите Anodonta и Unio. Живее до 5 години (Зингстра и кол. 2009, Карапеткова и Живков 
2006, МОСВ 2013).  

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 
числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране  
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определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 
фаза I" (МОСВ 2013), вида е регистриран на две места в зоната по р. Вит. Потенциалните за 
вида местообитания са с обща площ 241 дка (р. Калник и отделни участъци на р. Вит, както 
и мъртвици по нейното протежение). 

    
1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis) 
Разпространение у нас. Видът е широко разпространен в горните и средни течения на 

реките от Дунавския водосборен басейн - Видбол, Арчар, Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм, 
Янтра и Русенски Лом и част от по-големите им притоци до около  
800 м н.в.  

Местообитание. Бентосен вид, обитава чакълести и пясъчни участъци с бързо 

течение.  
Биология. Достига на дължина до 30 см. Размножава се в периода март – юни, като 

отлага хайвера си по камъните. Храни се с дънни безгръбначни животни и по-рядко с 
подводна растителност (Зингстра и кол. 2009).  

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 
числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране  

и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I" (2013 г, МОСВ), видът е регистриран на пет места в зоната - 3 по р. Вит и 2 
по р. Калник. Потенциалните за вида местообитания са с обща площ 267.979 дка (р. Калник 
р. Вит). 

    
1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata) 
Разпространение у нас. В миналото вида е бил с много широко разпространение  

в страната. Първоначално е публикуван за горните и средни течения на повечето дунавски 
притоци - Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра, както и за много от притоците на р. Марица - 
Чепинска р., Стара р., Въча, Чепеларска р., Харманлийска р., Тополница, Луда Яна и Стряма. 
Установен е и в р. Струма, при Земен и притока и Рилска река, р. Доспат (приток на Места), 
както и в р. Камчия. В последствие вида е потвърден за реките от дунавския басейн - Искър и 
притоците й, Огоста, Вит, Осъм и Янтра. Установен е и в реките Арчар и Лом. Постепенно 
изчезва в реките от Егейския водосборен басейн. Първоначално е съобщен за р. Струма под и 
над яз. Студена, както и в притока й р. Мътница, но при последващите изследвания в района 
не е установен. В басейна на р. Марица е потвърден само за р. Мечка при Първомай, р. Арда 
и притоците й и Бяла река. След първоначалните данни за разпространението на вида в 
реките Места и Камчия повече не е установяван в тях. 

Местообитание. Средните и горни течения на постоянни реки с пясъчно и чакълесто 
дъно и бързо течение.  

Биология. Бентосен, реофилен вид. Храни се с дънни безгръбначни животни и хайвер. 
Размножителния период е от края на април до началото на юни. Плодовитостта на женските 
е ниска - около 300 хайверни зърна, които се отлагат направо върху камъните (Зингстра и 
кол. 2009).  

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като рядък (R). Според резултатите 
от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I" (2013 г, МОСВ), видът е регистриран на 3 места в зоната, 
по р. Вит. Потенциалните за вида местообитания са с обща площ 163.44 дка (р. Калник и 
отделни участъци на р. Вит).    

  
1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia) 
Разпространение у нас. Видът е разпространен навсякъде, с изключение на горните 

течения на реките.  
Местообитание. Предпочита бавнотечащи или стоящи водоеми с тинесто-песъкливо 

дъно. 
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Биология. Полово съзрява на 2 години. Размножава се през април - юни. Храни се през 

нощта с бентосни безгръбначни. Денем се заравя на дъното, без главата и опашката. Понася 
остър недостиг на кислород. Живее до 4 години (Зингстра и кол. 2009, Карапеткова и 
Живков 2006).  

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 
числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране  

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 
фаза I" (2013 г, МОСВ), видът е регистриран на 3 места в зоната, по р. Вит. Потенциалните за 
вида местообитания са с обща площ 397.44 дка (р. Калник и р. Вит, както и мъртвици по 
нейното протежение). 

    
2533 Голям щипок (Cobitis elongata) 
Разпространение у нас. Видът е регистриран само в средните и долните течения на 

реките Янтра и Вит.  
Местообитание. Обитава плитки реки с бързо, по-рядко средно течение, с песъчливо 

или къменисто дъно с потопена водна растителност.  
Биология. Не е проучена (Зингстра и кол. 2009, Карапеткова и Живков 2006, МОСВ 

2013).  
Оценка на популацията в зоната. Видът е новоустановен за зоната при теренните 

изследвания по проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I" (2013 г, МОСВ). Регистриран  

на 2 места, по р. Вит. Потенциалните за вида местообитания са с обща площ 290.74 
дка (р. Калник и р. Вит).   

  
Безгръбначни  
  
1032 Бисерна мида (Unio crassus) 
Разпространение и биология. Обитава долните течения на реките, предимно дълбоки, 

богати на кислород чисти течащи водоеми с пясъчно дъно. В България обитава реките както 
в Черноморския, така и в Егейския басейн. Предпочита песъкливо-тинесто-глинест характер 
на дъното.  

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като рядка “R”. Досега видът 
не е установен в реките на ЗЗ. В резултат от проведените собствени теренни проучвания и 
анализ резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), площта на потенциалните 
местообитания е 92.67 хектара. 

  
1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium) 
Разпространение и биология. Обитава предимно малки потоци, странични ръкави и 

разливи с каменливо дъно. Развива се добре в някои язовири, поточета и вади  
с тинесто и глинесто дъно, протичащи из пасища и ливади. В потоци с глинести брегове, 

добре обрасли с растителност, във вировете (с големина 2-2.5 м2
 и дълбочина 0.30-0.40 м), 

може да се видят до 30-40 рака. В реки с голи каменливи брегове се намират единични, по-

едри екземпляри. При пресъхване на планинските потоци в малки вирчета (до 1 м2
) се 

наблюдават до 20-30 индивида. Силно оксибионтен вид, който не понася ниско кислородно 
съдържание, замърсяване и високи температури.  

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „ А”, като популацията на вида е означена като типична „ С”. Досега 
видът не е установен в реките на ЗЗ, т.е. отсъстват ефективно заети местообитания. В 
резултат от проведените собствени теренни проучвания и анализ на резултатите от проект „ 
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Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове – фаза І” ( МОСВ 2013), площта на потенциалните местообитания е 15,91 ха. 

  
1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus) 
Разпространение и биология. Намиран във всички части на страната. В северна 

България се среща от най-ниските и топли части до към 1000 м, докато в южните райони на 
страната има данни, че е намиран до 1500 м надморска височина. Обитава най-често 
покрайнините (екотоните) на просветлени широколистни и смесени гори. Ларвата се развива 
нормално 5-6 години в гнила дървесина на дънери, пънове и корени на Quercus, Tilia, Fagus, 

Salix, Populus и други видове широколистни  
Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 

за опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като рядка „R”. Досега в ЗЗ 
са установени само две находища на вида в горски площи. В резултат от проведените 

собствени теренни проучвания и анализ на резултатите от проект „ Картиране и определяне 
на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 
2013), площта на подходящите местообитания е 544.71 хектара, а общата площ на 
потенциалните местообитания е 956.56 хектара.  

 
1087 Алпийска розалиа (Rosalia alpina) 
Разпространение и биология. Среща се в цялата страна, основно в зоната на 

разпространение на буковите гори. Възрастните се срещат по стоящи стари дървета с ясни 
симптоми на загниване, дънери от стоящи мъртви дървета или изкоренени големи дървета, 
паднали по земята.  

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като рядка „R”. До 
настоящия момент видът не е установен в ЗЗ. В резултат от проведените собствени теренни 
проучвания и анализ на резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), 

площта на подходящите местообитания е 6.48 хектара, а общата площ на потенциалните 
местообитания е 43.36 хектара. По време на теренното изследване не е установено 
достатъчно присъствие на подходящи за развитието на вида дървета във фаза на старост. 
Тези потенциални и подходящи местообитания са определени в горски масиви. 

  
1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) 
Разпространение и биология. Развива се предимно по дъбове. Както ларвата, така и 

възрастното са свързани с наличието на стари, загниващи, но все още живи дъбови дървета. 
Възрастното лети през май-август, активно е привечер или през ранните часове на нощта. 
Среща се в цялата страна.  

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като рядка „R”. До 
настоящия момент са установени три находища на вида в горски площи. В резултат от 
проведените собствени теренни проучвания и анализ на резултатите от проект „ Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” ( 
МОСВ 2013), площта на подходящите местообитания е 381.11 хектара, а общата площ на 

потенциалните местообитания е 643.86 хектара. 

  
1089 Буков сечко (Morimus funereus) 
Разпространение и биология. Обитава широколистни и смесени гори. Микрохабитат – 

върху, във или под гниеща, влажна дървесина (стволове, трупи, дънери, пънове, кори от 
дървета), лежаща на земната повърхност, най-често на Fagus, Quercus, Populus, Castanea и 

Abies. Ларвите се развиват под кората на дървета. Възрастното се среща през април-

септември. Пикове в числеността му през първата половина на май и втората половина на 
юни.  
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Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като рядка „R”. До 
настоящия момент са установени две находища на вида в горски площи. В резултат от 
проведените собствени теренни проучвания и анализ резултатите от проект „ Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” ( 
МОСВ 2013), площта на подходящите местообитания е 750.18 хектара, а общата площ на 

потенциалните местообитания е 858.16 хектара.  
 
4064 Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis) 
Разпространение и биология. Дунавски водосбор - Дунав, Искър (от устието до 

Карлуково и р. Панега), Вит, Янтра (от устието до Раданово), Русенски Лом; от 0 до 200  
м н.в. Литореофил, който се намира по-рядко и в останалите биоценози. В българския сектор 
на р. Дунав е установена максимална плътност до 120 екз./м2

 и биомаса 4.2 g/м2
. Широко 

разпространен и масов вид, но по-рядък от другите два вида на р. Theodoxus, известни от 
българския сектор на р. Дунав.  

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „ А”, като популацията на вида е означена като много рядка “V”. Река 
Вит представлява потенциално местообитание на вида, но само в долното течение до около 
1.5 км над Дерманци. Досега не са установени находища на вида в ЗЗ, т.е. отъстват 
ефективно заети местообитания. 

 
 
 4.1.4 ЗЗ BG0000240 „ Студенец”

 

Тип С - Защитена зона по двете Директиви 

Площ на ЗЗ - 279460.77 дкa. 

За да придобием пълна представа за състоянието на флората и фауната в района сме 
използвали данни от Стандартен натура 2000 формуляр. 

natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000240/BG0000240_

PS_16.pdf 

Площ на защитената зона – 27946.0774 хa. Административно попада в Ловешка и 
Плевенска област, общините Луковит, Угърчин, Долни Дъбник и Плевен. 

 
Площта е както е посочено в следващата таблица. 
 

Таблица 4.6 ЗЗ „Студенец" - BG0000240 - административни единици и площ 

Област Община Населени места Обща площ (ха) 

Ловеч Луковит Бежаново 

27946.0774 

Ловеч Луковит Дерманци 
Ловеч Луковит Ъглен 
Ловеч Угърчин Драгана 
Ловеч Угърчин Каленик 
Ловеч Угърчин Катунец 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Бъркач 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Градина 
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Плевен 
Долни 
Дъбник 

Долни Дъбник 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Крушовица 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Петърница 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Садовец 

Плевен Плевен Беглеж 
Плевен Плевен Бохот 
Плевен Плевен Брестовец 
Плевен Плевен Горталово 
Плевен Плевен Дисевица 
Плевен Плевен Къртожабене 
Плевен Плевен Къшин 
Плевен Плевен Ласкар 
Плевен Плевен Николаево 
Плевен Плевен Пелишат 
Плевен Плевен Плевен 
Плевен Плевен Радишево 
Плевен Плевен Ралево 
Плевен Плевен Тодорово 
Плевен Плевен Тученица 
Плевен Плевен Търнене 
Плевен Плевен Ясен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Обзорна карта на ЗЗ „Студенец" - BG0000240 
 
Разположена е на площ от 27946.0774 хa. В границата на зоната в Община Угърчин, 

попадат землищата на селата Драгана, Каленик и Катунец. 
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Екологична характеристика: 

Зоната е най-добрата система от каньони в Централна Северна България, заедно с 
каньоните Карлуково и Реселец. Голяма зона с много различни ландшафти, местообитания, 
растителност и богата флора и фауна. Типичен карстов пейзаж, речни притоци, пасища и 
гори. Обширни сенокосни ливади, с доминиране на Chrysopogon gryllus. Интересни скални 
форми. Комплекс то различни защитени територии. Има много ниши и пещери. 
Многобройни колонии на прилепи. Пещерата Парниците е дълга два километра, с подземен 
поток. Много подземни карстови форми и езера. Над горния вход и долния по-нисък вход 
има карстови каньони със скални ниши и малки пещери. Пещерата Седларката е дълга един 
километър, с два входа и подземен поток. В миналото е използвана за мандра. 

Цели на опазване: 

 

- Запазване площта на природните местообитания и местообитания на видовете и 
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 

- Запазване естественото състояние на природните местообитания и местообитания 
на видовете, предмет на опазване в ЗЗ, включително и на естествените за тези местообитания 
видов състав, характерни видове и условията на средата; 

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетните местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видове, 
предмет на опазване в рамките на ЗЗ. 

 

Предмет на опазване: 

Природни местообитания, включени в Приложение I на Директива 92/43/EEC 

Код Местообитание Покритие% 

  СДФ МОСВ 2013 

1530* Панонски солени степи и солени блата 0.00000 0.25700 

    

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion 0.96400 1.09650 

 или Hydrocharition   

    

3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion 0.05800 0.11300 

 fluitantis и Callitricho-Batrachion   

    

40A0* Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества 0.00000 0.02415 

    

6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso- 0.14600 0.10490 

 Sedion albi   

    

6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 3.67200 8.66470 

 (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)   
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6240* Субпанонски степни тревни съобщества 1.65900 0.82170 

    

6250* Панонски льосови степни тревни съобщества 0.43800 0.07750 

    

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 0.04220 0.60660 

 планинския до алпийския пояс   

    

6510 Низинни сенокосни ливади 2.34800 2.34770 

    

7220* Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion) 0.00019 0.00001 

    

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 0.75400 0.19959 

    

8310 Неблагоустроени пещери 0.01000 НП 

    

91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, 0.39000 0.61990 

 Alnion incanae,Salicion albae)   

    

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 0.33000 1.03950 

    

91H0* Панонски гори с Quercus pubescens 0.51000 0.81063 

    

91I0* Евросибирски степни гори с Quercus spp. 1.38200 0.44807 

    

91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори 14.73500 18.05294 

    

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 0.33500 0.70958 

    

 

Видове, включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС 

Код ВИД Популация Цялостна оценка 

      СДФ МОСВ 2013 СДФ МОСВ 2013 

   Растения     

          

2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) C - C - 

       

  Бозайници     

        

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) B C B C 
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1303 Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) C C C C 

      

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) C B C A 

      

1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) B B B A 

      

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) C D B - 

      

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) C C B B 

      

1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) C C C C 

      

1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) C B B A 

          

Код ВИД   Популация Цялостна оценка 

         СДФ МОСВ 2013 СДФ МОСВ 2013 

1307 Остроух нощник (Myotis blythii)  C C B B 

             

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)  C B C B 

             

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus)  C C B B 

             

1324 Голям нощник (Myotis myotis)  C B B B 

             

1335 Лалугер (Spermophilus citellus)  C C A A 

             

2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni)  C C B B 

             

1355 Видра (Lutra lutra)  C C A A 

             

2633 Степен пор (Mustela eversmannii)  B C A A 

             

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna)  C C A A 

            

  Земноводни и влечуги      

          

1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)  C C B B 

           

1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina)  C C A A 

           

1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)  C C A A 
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1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)  C C A A 

           

1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)  C D B - 

           

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)  C C A A 

          

   Риби     

          

1122 Балканска кротушка (Gobio uranoscopus)  B D A - 

         

1130 Распер (Aspius aspius)  C C A A 

         

1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)  C C A A 

         

1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis)  B B A A 

         

1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata)  B C A A 

         

1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia)  B C A A 

         

2533 Голям щипок (Cobitis elongata)  - C - A 

        

   Безгръбначни      

      

1032 Бисерна мида (Unio crassus)  B B B B 

       

1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium)  C D A B 

       

1060 Лицена (Lycaena dispar)  C C B B 

       

1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus)  C C A C 

       

1087 Алпийска розалиа (Rosalia alpina)  C C A C 

       

1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)  C C A C 

       

1089 Буков сечко (Morimus funereus)  C C A C 

       

4011 Bolbelasmus unicornis  C B B B 

       

4064 Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis)  B B A A 
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Риби 
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 на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” е отчетено, че липсват всякакви 
данни за популацията 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 (А) отлично опазване; 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 
оценява на (С) неизолирана 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, Бернска конвенция 

Приложение III, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория почти 
застрашен. 

1130 Распер (Aspius aspius). Местообитания: разпространен е в реките, като не навлиза в 
горните течения, а предпочита равнинните им части, където течението е спокойно. 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” 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 (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 (В) неизолирана 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 стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията 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 (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 (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, Бернска конвенция 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 

141 
 

Приложение III, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория слабо 
засегнат. 
 

1122 Малка кротушка (Gobio uranoscopus). - Разпространен е предимно в източната част на 
Дунавския басейн - в средните и горните течения на притоците. Наблюдава се само в 
дунавските притоци. Първоначално е намерен в р. Искър в близост до София, а по-късно е 
установен и в реките Огоста, Бели Вит, Черни Вит, Осъм и Янтра. Впоследствие видът е 
улавян в яз. "Ал. Стамболийски" малко след завиряването му, и в реките Видима, Росица и 
Янтра. През последните 20 години е установен само в р. Вит и р. Палакария, както и в р. 
Скът, р. Лом, и горните течения на реките Негованка и Белица (басейна на р. Янтра). Среща 
се само в горните течения на постоянни реки с пясъчно и чакълесто дъно и бързи, студени 
води. Биологията на вида е много слабо позната. Типичен реофилен вид. Храни се с бентосни 
безгръбначни животни и диатомови водорасли. Размножаването се извършва в плитки 
участъци с бързо течение, като не е известна възрастта, на която индивидите съзряват полово 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за 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 (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 (А) почти 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 застрашен 
вид. 
 
1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia) Разпространение в България: навсякъде, с 
изключение на горните течения на реките. Местообитания. Предпочита бавно течащи и 
стоящи води с тинесто песъчливо дъно. Биология. Храни се с дребни дънни безгръбначни. 
Понася остър недостиг на разтворен във водата кислород. Размножава се през април до юни. 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” е отчетено, че липсват всякакви 
данни за популацията 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 (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, Бернска конвенция 
Приложение III, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория непроучен 
вид. 
 
1146 Балкански щипок (Cobitis aurata) - Разпространение и численост в България. В 
миналото е установен в горните и средните течения на повечето дунавски притоци, както и в 
много от притоците на р. Марица. Среща се в р. Струма и притока и Рилска река, в реките 
Доспат и Камчия. Впоследствие видът е потвърден многократно за реките от дунавския 
басейн – Искър  
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и притоците й, Огоста, Вит, Осъм и Янтра. Установен е и в реките Арчар и Лом. Постепенно 
изчезва от реките в Егейския басейн. През последните години балканският щипок е 
установен в реките Войнишка, Видбол, Арчар, Лом, Цибрица, Огоста, Искър и Вит. 
Местообитания. Средните и горните течения на постоянни реки с пясъчно-чакълесто дъно и 
бързо течение. Биология. Бентосен, реофилен вид. Размножителният период е от края на 
април до началото на юни. Храни се с дънни безгръбначни животни и хайвер. 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Бернска конвенция 
 
Приложение III, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория уязвим вид. 
 
Земноводни (Amphibia): 

 
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 стандартните формуляри на ЗЗ BG0000181 ,,Река Bht”q ЗЗ BG0000611 ,,Язовир Горни 
Дъбник” И ЗЗ BG0000240 „Студенец” 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 (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 (В) 
неизолирана 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 (B. variegata). 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 (max 1,0) м. 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” е отчетено, че липсват всякакви 
данни за популацията и 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 (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 (В) неизолирана 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. 
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1188 Червенокоремна бумка (Bombinа bombinа). 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 (max 1,0) м. 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” 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 (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 (С) неизолирана 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. 
 

Клас Влечуги (Reptilia): 

 

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis). В повечето области от ареала си, 
Европейската блатна костенурка може да бъде открита в разнородни бавно течащи 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 естуари, крайбрежни водни площи. Характерно за местообитанията е 
наличието на богата водна растителност. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на 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 (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 (С) неизолирана 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. 
 

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 
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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 стандартните формуляри на ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и 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 (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; 
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. 
 

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. 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. 
В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на 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 (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
се оценява на (С) добро или слабо опазване; Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) неизолирана популация в широк 
обхват на разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (С) 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. 
 

Разред Прилепи (Chiroptera): 

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus, Schreber, 1774). - Разпространение: У нас е 
рядък вид в горски местообитания предимно в планинските и полупланинските райони. 
Местообитания: Залесени райони, главно в планините. Ловува в покрайнини на гори, над 
пътища и алеи в гори и паркове. През лятото женските формират малки колонии в цепнатини 
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на кората на дърветата. Зимният сън е главно в подземни убежища - студени пещери, с 
температура около 0 градуса. Храна: Малки насекоми, които често лови над водни басейни 
или събира от повърхността на листата. 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” видът е отбелязан като рядък (R), 

като числеността на индивидите е 129-210 броя. Размерът и плътността на популацията на 
вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони 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) неизолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност. 
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. 
 

1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros). - Разпространение: в България е 
разпространен из цялата страна до 1500 м. н. в. Той е един от най-малките прилепи, които се 
срещат в България. Местообитание: Обитава пещери в карстови райони със значително 
количество дървесна растителност сред тях. Ловува в проредени гори, в храсталачни и 
храстови територии, вкл. в паркове в населени места. Зимува в подземни убежища, като 
пещери, галерии и мазета. Храна: Дребни насекоми. Нерядко ловува и над водни басейни, 
улавя насекоми и по листни повърхности. 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” е отчетено, че липсват всякакви 
данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С), като числеността на индивидите 
е 101-250. Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на 
цялата територия на страната за двете зони 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 (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. 
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. 
 

1324 Голям нощник (Myotis myotis) Разпространение у нас: В цялата страна - в Стара 
планина е установяван до 1400 м. н. в., а в Пирин - и до 2500 м. Един от най-често срещаните 
пещерни видове прилепи; Местообитания: Пещери в карстови райони, а при ловуване - в 
проредени гори, паркове, както и над ливади. Храни се предимно с едри насекоми, които 
улавя във въздуха, както и по земната повърхност. 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” видът е отбелязан като типичен 
(С), като числеността на индивидите е 500-700. Размерът и плътността на популацията на 
вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони се оценява на 
(В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
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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 (В) добра стойност. 
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) Разпространение у нас: В цялата страна, 
с изключение на най-високите части на планините (горната част на средния горски пояс и 
субалпийската и алпийската зони); Местообитания: Проредени гори, храсталачни и храстови 
съобщества, а - при ловуване - и открити територии в близост до карстови терени и скални 
венци, както и до водни обекти. През лятото се заселва в плитки пещери и скални 
струпвания. Понякога се заселва в изкуствени галерии и сгради, особено такива в близост до 
обитавани от индивидите/ колониите пещери. Храна: Едри летящи насекоми. 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” видът е отбелязан като типичен 
(С), като числеността на индивидите е 501-1000. Размерът и плътността на популацията на 
вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони 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 (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 (А) отлична стойност. 
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. 
 

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 

Разпространение у нас: Среща се в цялата страна до н. в. от 1500 m. Предпочита да ловува 
сред територии, заети от дървесна или от храстова растителност. Понякога е наблюдаван да 
ловува над водоеми, както и сред карстови терени, паркове и градини, вкл. в населени места. 
През деня почива в пещери, тавани на сгради, а по-рядко и в изкуствени галерии. Зимува в 
пещери, а по-рядко в минни галерии - поединично или на малки групи. Храна: Дребни 
безгръбначни, които улавя/ събира по листата на дървета и храсти. Лети между корони на 
дървета и храсти или ниско над такива. 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” видът е отбелязан като рядък (R), 

като числеността на индивидите е 101-250. Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони 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 
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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 (В) добра стойност. 
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. 
 

1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) Разпространение у нас: Многоброен и често 
срещащ се пещерен обитател в ниските части на страната, а рядко и ниски части на планини; 
Местообитания: Пещери в карстови терени. Ловува предимно в открити територии. През 
лятото денува/почива в цепнатини и ниши по скални масиви, както и по сгради, а също и в 
хралупи. Зимува в пещери. Храна: Дребни до средноразмерни насекоми. 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” видът е отбелязан като наличен 
(Р), като числеността на индивидите е 25000-30000 броя. Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете 
зони 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 (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 (А) отлична 
стойност. 
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. 
 

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinni) 

Най-чест в карстови райони с пещери в ниските части на страната (до 400 m н.в.). Обитава 
целогодишно пещери в горски райони, често близо до вода. Формира големи колони - до 
няколко хиляди индивида. В повечето случаи летните убежища са малки, сухи и проветриви 
пещери. За зимни убежища предпочита големи наводнени пещери с висока влажност и 
температура от 2 до 6 градуса. Извършва сравнително дълги миграции между летните и 
зимните си убежища. Ловува през нощта над и край реки, главно насекоми, уловени над и 
върху водната повърхност. 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” видът е отбелязан като типичен 
(С), като числеността на индивидите е 11000-15000 броя. Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете 
зони 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 (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 (А) отлична 
стойност. 
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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. 
 

1307 Остроух нощник (Myotis blythii) 

Често срещан и обикновен, главно в ниските части на страната (в Западна Стара планина до 
1400 m н.в., а в Пирин - и до 2500 m н.в.). Ловува в райони с нагънат релеф - нископланински 
и хълмисти, скални масиви и венци, стръмни речни брегове, карстови територии с редки 
гори или храсталачни съобщества, паркове в населени места. Избягва обширните открити 
територии, каквито са откритите агроландшафти. 
Обитава пещери целогодишно, в които формира многобройни летни и зимни колонии - до 
няколко хиляди индивида. Извършва сезонни миграции на малки до неголеми разстояния - 

обикновено до 60-70 km. Храни се с едри насекоми, улавяйки ги във въздуха, но и по земната 
повърхност. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” видът е отбелязан като типичен 
(С), като числеността на индивидите е 300-500 броя. Размерът и плътността на популацията 
на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони 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) 

неизолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на 
стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност. 

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) 

Разпространение у нас: В ниските части на страната - сравнително рядък вид; 
Местообитания: Обитава целогодишно пещери, вкл. и с други видове прилепи, където 
формира големи колонии - до 800-2000 инд. Биология: липсват конкретни данни за 
храненето на вида. Известните до момента 6 размножителни колонии са в естествени 
пещери. Максимумът на ражданията е през периода 20 юни-10 юли. Зимува главно в пещери. 
Не извършва далечни миграции, но са установени редовни сезонни движения между летните 
и зимните убежища. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” видът е отбелязан като наличен 
(Р), като числеността на индивидите е 51-100 броя. Размерът и плътността на популацията на 
вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони 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 (C) неизолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) значима стойност. 
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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) 
Разпространение у нас: В ниските части на страната, но по-често в Южна България; 
Местообитания: Богати на дървесно-храстова и тревна растителност терени, по-рядко 
безлесни карстови райони. Биология. Образува колонии с численост от няколкостотин до 
няколко хиляди индивида, често заедно с южния подковонос (Rh. euryale) и подковоноса на 
Мехели (Rh. mehelyi). Зимуващи колонии са известни само от пещерите Айна Ини и Самара 
(с. Рибино, Източни Родопи), Парниците (с. Бежаново) и Моровица (с. Г ложене). Не 
мигрира, но извършва редовни сезонни придвижвания между летните и зимните убежища. 
В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” 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. 
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. 
 
1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 
Разпространение у нас: Обикновен за ниските (до 1000 m н. в., в пл. Пирин и до 1700 m н. в.) 
части на страната. Обитател на гористи карстови терени в близост до водни обекти. Зимува в 
пещери. Храна: Насекоми. Регистрирани са придвижвания/миграции до около 140 km. 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” видът е отбелязан като типичен 
(С), като числеността на индивидите е 501-1000 броя. Размерът и плътността на популацията 
на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони 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) неизолирана 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, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
 
Бозайници (без прилепи): 
1355 Видра (Lutra lutra, Linnaeus, 1758). Местообитанията на вида 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 на ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че популацията на 
вида е представена от 15-24 индивида. Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони 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 (А) отлична стойност. 
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. 
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2635 Пъстър пор (Vormela peregusna, Guldenstaedt, 1770).  
Видът освен гори и храсталачни съобщества, обитава и открити територии. 
В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (P). 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 (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, Червена 
книга на България - Уязвим, IUCN 2010 - категория Уязвим. 
 
2633 Степен пор (Mustela eversmanii) е един от най-редките български бозайници. Населява 
открити пространства, храни се най-вече с гризачи - лалугери, хомяци, по-рядко с гущери, 
змии, птици. Загубата на местообитания и бракониерството, са причина днес степният пор да 
се среща изключително рядко в България. 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 „Студенец” 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 (В) 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 (В) неизолирана 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 4, Червена книга 
на България - категория уязвим, IUCN 2007 - категория незастрашен. 
 
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. 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 на ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и 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 (А) отлично опазване. Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (В) неизолирана 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: 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. 
 
1335 Лалугер (Spermophilus citellus) - обитава открити необработваеми места, покрити с 
ниска тревна растителност (ливади, пасища, сухи степи, покрайнините на обработваемите 
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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 стандартниия формуляр на ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията 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 (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 (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 (А) 
отлична стойност. 
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. 
 
Клас Ракообразни (Crustacea): 
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. 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 „Студенец” 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 (В) 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 (В) 
добра стойност. 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Директива 
92/43/ЕИО - Приложение 2. 
 
1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium). Обитава потоци, ручеи и горните течения на 
реки в планински райони. Силно зависим вид от хидрологичната и хидрохимичната 
характеристика на речните течения. Основно изисква чисти, богати на кислород води. Един 
от най-застрашените безгръбначни видове в Европа. 
В стандартния формуляр ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на 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) неизолирана 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, Директива 
92/43/ЕИО - Приложение 2. IUCN 2010.4 - категория застрашен вид. 
 
Клас Насекоми (Insecta) 
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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, 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 ЗЗ BG0000240 „Студенец” 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 (С) неизолирана 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/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 ЗЗ BG0000240 „Студенец” 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 (С) неизолирана 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 III, Директива 92/43/ЕИО- Приложение 2, IUCN 2010.4 - не 
фигурира. 
 
1089 Буков сечко (Morimus funereus). Видът е свързан със старите букови гори. Ларвата се 
развива в мъртвата дървесина в буковите дървета. 
В стандартния формуляр ЗЗ BG0000240 „Студенец” 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 (С) неизолирана 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, 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 ЗЗ BG0000240 „Студенец” 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 
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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 (С) неизолирана 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/ЕИО- Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория 
уязвим. 
 
4011 Bolbelasmus unicornis - Това е т. нар. бръмбар еднорог, който е много рядък вид. 
В стандартния формуляр ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и 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 (В) неизолирана популация, но на границата на 
района на разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (В) добра стойност. За вида няма подходящи местообитания в зоната, а 
потенциалните възлизат на 123,33ха. 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Директива 
92/43/ЕИО - Приложение 2 и 4. 
 
1060 Лицена (Lycaena dispar). Вид пеперуда от семейство Синевки (Lycaenidae). Обитава 
гористи местности и влажни места, по-конкретно влажни, по-рядко сухи тревисти територии 
в близост до езера, канавки, изкопи, потоци, реки и др. източници на влага. Видът е почти 
застрашен от изчезване. 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 „Студенец” 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 (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) отлична опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (В) неизолирана популация, но на границата на 
района на разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (В) добра стойност. До края на 2012 г. е установено 1 геореферирано находище. 
Общата площ на потенциалните местообитания е 6 288,30 ha. 
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 
почти застрашен вид. 
 
4064 Ивичест теодоскус (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), температура на водата 9-22оС и рН 7.5-8.3 (Angelov 
2000). Видът е чувствителен към замърсяване. 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и 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 (В) 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 (В) неизолирана популация, но на границата на 
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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, Директива 
92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория Застрашен. 
 
Растения, предмет на опазване в BG0000240 Студенец 
В стандартния Натура 2000 формуляр на защитената зона е описан Обикновена пърчовка  
Himantoglossum caprinum, но нямам никакви данни за вида в рамките на зоната, който е 
предмет на целенасочено опазване по Приложение II на Директива 92/43/ЕИО. 
 

4.1.5 ЗЗ BG0000266 „Пещера Мандрата”
 

Тип В - Защитена зона по Директива за местообитанията 

Площ на ЗЗ – 18.159 дкa. 

За да придобием пълна представа за състоянието на флората и фауната в района сме 
използвали данни от Стандартен натура 2000 формуляр. 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000266/BG000

0266_PS_16.pdf 

Площ на защитената зона – 1,8159 хa. Административно попада в Ловешка област, 
община Угърчин, землище с. Микре. 

Обзорна карта на ЗЗ „Пещера Мандрата" - BG0000266 
 
Разположена е на площ от 1,8159 хa. В границата на зоната в Община Угърчин, попадат 

землището на село Микре. 
 

Екологична характеристика: 

Защитена зона BG0000266 се състои от комплекс от две пещери в землището на с. 
Микре, община Угърчин, Ловеч област. Това са пещерата "Мандра" (пещера "Голямата 
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пещера") и "Малката Микренска пещера" пещерата "Микре". Територията обхваща горските 
територии, които са държавна собственост. Входовете на двете пещери са разположени на 
120 метра една от друга. Общата дължина на картираните подземни проходи на пещера 
„Мандрата“ е 1,9 км. Тази пещера е била използвана за млекопроизводство и гъби в 
миналото и поради това сега има останки от съоръженията, които са били използвани. 
Входът е запушен от разрушена сграда и наоколо 300 м от входната маса е циментирана. 
Естественият поток на подземната река е повреден. В пещерата има 2 метра висок бараж. 
Поради лесния достъп в него редовно влизат в пещерата, иманяри и местни жители и други. 
Пещерата се намира в ловен резерват, което до известна степен ограничава масовия достъп 
на хората. Общата дължина на пещерата "Малката Микренска пещера" е 1,3 км. 

Двете пещери в защитена зона представляват типа местообитание 8310 – 
Неблагоустроени пещери.  

Освен това Пещера „Мандрата“ или " Голямата пещера "е една от най-значимите 
пещери за опазване на прилепи в България - убежище за прилепи, което през цялата година 
се обитава от колонии на прилепи. Пещерата се използва от най-малко 5 пещерни видове 
прилепи, чийто общ брой през лятото е 1564 индивида и най-малко 274 екземпляра през 
зимата. Пещерата фауна е доста добре проучени - има известни няколко регионални 
ендемични видове, като Niphargus bureschi и Typhloiulus bureschi. 

 
Цели на опазване: 

- Запазване площта на природните местообитания и местообитания на видовете и 
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 

- Запазване естественото състояние на природните местообитания и местообитания 
на видовете, предмет на опазване в ЗЗ, включително и на естествените за тези 
местообитания видов състав, характерни видове и условията на средата; 

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетните местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 
видове, предмет на опазване в рамките на ЗЗ. 

 

Предмет на опазване: 

Природни местообитания, включени в Приложение I на Директива 92/43/EEC 

- 8310 Неблагоустроени пещери; 
 
Видове, включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС 

Прилепи 

Видове Популация в зоната Оценка в зоната 

Код Научно наименование T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C 

   Min Max    Pop. Con. Iso. Glo. 

1310 Miniopterus schreibersii w 1 100 i C G C B C C 

1310 Miniopterusschreibersii r 600 1500 i C G C B C B 

1323 Mvotis bechsteinii p    p DD D    
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1307 Mvotis blvthii p 1 100 i R G C B C C 

1316 Mvotis capaccinii p 51 100 i R G C B C C 

1321 Mvotis emarginatus p 11 50 i R G C B C C 

1324 Mvotis mvotis p 1 100 i R M C B C C 

1306 Rhinolophus blasii p 11 50 i R G C B C C 

1305 Rhinolophus eurvale r 400 1000 i C G C B C B 

1304 Rhinolophus ferrumequinum p 100 800 i C G C B C B 

1303 Rhinolophus hipposideros p 1 50 i R G C B C C 

           
 
 
4.2 Защитени зони по Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици 
 

4.2.1 ЗЗ BG0002109 „ Васильовска планина”
 

Тип А - Защитена зона по Директивата за птиците, която припокрива ЗЗ по 
Директивата за местообитанията.  

Площ на ЗЗ - 454727.88 дкa. 

BG0002109 Васильовската планина, обявена със Заповед №РД-529/26.05.2010 г. на 
Министъра на околната среда и водите /обн. ДВ бр. 48/25.06.2010 г./, включена в списъка на 
защитени зони, приети с Решение на МС №122/2007 год. /ДВ бр. 21/2007г./ . Разположена е 
върху обща площ от 45471.92 ха. В границите на община Угърчин попадат в землищата на 
селата Кирчево, Лесидрен, Славщица и Сопот. 

 
За да придобием пълна представа за състоянието на флората и фауната в района сме 

използвали данни от Стандартен натура 2000 формуляр. 
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG0002109/BG000

2109_PS_16.pdf 

Площ на защитената зона – 45472.7881 хa. Административно попада в Ловешка 
област, общините Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица. 

 
Площта е както е посочено в следващата таблица. 
 

Таблица 4.7 ЗЗ „Васильовска планина" - BG0002109 - административни единици и 
площ 

Област Община Населени места Обща площ (ха) 

Ловеч 

Луковит Пещерна 

45472.7881 

Тетевен Български извор 
Тетевен Бабинци 
Тетевен Васильово 
Тетевен Галата 
Тетевен Глогово 

Тетевен Гложене 

Тетевен Голям извор 
Тетевен Градежница 
Тетевен Малка Желязна 
Тетевен Тетевен 
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Троян Балабанско 

 

Троян Борима 
Троян Голяма Желязна 
Троян Калейца 
Троян Старо село 
Троян Терзийско 
Троян Шипково 

Угърчин Кирчево 
Угърчин Лесидрен 
Угърчин Славщица 
Угърчин Сопот 
Ябланица Брестница 
Ябланица Малък извор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Обзорна карта на ЗЗ „Васильовска планина" - BG0002109 
 
Разположена е на площ от 27946.0774 хa. В границата на зоната в Община Угърчин, 

попадат землищата на селата Кирчево, Лесидрен, Славищица, Сопот. 
Екологична Характеристика:  
Намира се в Северна България, между градовете Ябланица, Тетевен и Троян, и почти 

съвпада с орографските граници на едноименната планина. На север територията включва и 
язовир Сопот. Около половината от планината е покрита с гори – предимно от мизийски 
бук (Fagus moesiaca). Има също и иглолистни култури. Откритите пространства заемат 
около 30 % от територията, като най-голям е делът на ливадите и обработваемите земи. 

 

Цели на опазване:  
- Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 на Заповедта за 
обявявана на зоната видове птици, за постигане на тяхното благоприятно природозащитно 
състояние.  
- Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2 на Заповедта за 
обявявана на зоната, за които е необходимо подобряване на природозащитното им 
състояние. 

Предмет на опазване: 
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Таблица 4.8 Птици, включени в Прилоложение I на Директива 2009/147/ЕИО (Прил. 
2 на Закона за биологичното разнообразие) 

 
Видове Популация  в зоната Оценка на състоянието 

№ 
 

Код 
 

Научно име 
 

В
и
д 
 

Размер Тип 
 

Катег. К
Д 
 

A|B|C|D A|B|C 

Мин Мах C|R|V|P Популац. Конц Изол Глоб 

1 A085 
Accipiter 
gentilis 

p 15 20 p 
 

G C B C C 

2 A086 Accipiter nisus p 5 10 p 
 

G C A C C 

3 A168 
Actitis 

hvpoleucos 
r 5 6 p 

 
G C A C C 

4 A229 Alcedo atthis p 10 12 p 
 

G C B C C 

5 A465 
Alectoris 

graeca graeca 
p 3 12 p 

 
G C A B B 

6 A052 Anas crecca w 
 

10 i 
 

G C B C C 

7 A053 
Anas  

platyrhynchos 
w 

 
292 i 

 
G C B C C 

8 A053 
Anas  

platyrhynchos 
p 5 10 p 

 
G C B C C 

9 A091 
Aquila 

chrvsaetos 
p 1 2 p 

 
G C A C C 

10 A028 Ardea cinerea r 2 14 p 
 

G C B C C 

11 A028 Ardea cinerea w 
 

23 i 
 

G C B C C 

12 A059 Avthva ferina w 
 

2 i 
 

G C B C C 

13 A061 
Avthva 
fuligula 

w 
 

5 i 
 

G C B C C 

14 A104 
Bonasa 
bonasia 

p 20 35 p 
 

G C A C A 

15 A215 Bubo bubo p 5 8 p 
 

G C B C A 

16 A087 Buteo buteo p 15 25 p 
 

G C A C C 

17 A403 Buteo rufinus p 1 1 p 
 

G C B C C 

18 A224 
Caprimulus 
europaeus 

r 60 180 p 
 

G C A C B 

19 A031 
Ciconia 
ciconia 

r 5 5 p 
 

G C B C C 

20 A030 Ciconia nigra r 3 5 p 
 

G C B C C 

21 A030 Ciconia nigra c 
   

p 
D
D 

C B C C 

22 A080 
Circaetus 
gallicus 

c 
   

p 
D
D 

C A C C 

23 A080 
Circaetus 
gallicus 

r 2 4 p 
 

G C A C C 

24 A122 Crex crex r 120 236 p 
 

G B A C A 

25 A036 Cvgnus olor w 
 

10 i 
 

G C B C C 

26 A239 
Dendrocopos 

leucotos 
p 2 7 p 

 
G C B C C 

27 A238 
Dendrocopos 

medius 
p 65 150 p 

 
G C A C A 

28 A429 
Dendrocopos 

svriacus 
p 85 200 p 

 
G C A C C 

29 A236 
Drvocopus 

martius 
p 20 30 p 

 
G C B C B 

30 A027 Egretta alba w 
 

6 i 
 

G C B C C 

31 A026 
Egretta 
garzetta 

r 1 1 i 
 

G C B C C 

32 A026 
Egretta 
garzetta 

c 5 15 i 
 

G C B C C 

33 A379 
Emberiza 
hortulana 

r 30 80 p 
 

G C B C C 

34 A096 Falco p 3 13 p 
 

G C A C C 
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tinnunculus 

35 A442 
Ficedula 

semitorauata 
r 25 60 p 

 
G C B C C 

36 A002 Gavia arctica w 
 

6 i 
 

G C B C B 

37 A002 Gavia arctica c 2 5 i 
 

G C B C B 

38 A075 
Haliaeetus 

albicilla 
w 1 1 i 

 
G C B A C 

39 A075 
Haliaeetus 

albicilla 
c 

   
p 

D
D 

C B A C 

40 A338 Lanius collurio r 250 450 p 
 

G C A C B 

41 A339 Lanius minor r 5 15 p 
 

G C B C C 

42 A246 
Lullula 
arborea 

p 120 150 p 
 

G C A C C 

43 A230 
Merops 
apiaster 

r 35 35 p 
 

G C B C C 

44 A230 
Merops 
apiaster 

c 
   

p 
D
D 

C B C C 

45 A023 
Nvcticorax 
nvcticorax 

r 1 1 i 
 

G C B C C 

46 A023 
Nvcticorax 
nvcticorax 

c 3 7 i 
 

G C B C C 

47 A094 
Pandion 
haliaetus 

c 1 1 i 
 

G B A C A 

48 A020 
Pelecanus 

crispus 
w 

 
5 i 

 
G C B C C 

49 A072 
Pernis 

apivorus 
r 5 10 p 

 
G C A C B 

50 A234 Picus canus p 25 30 p 
 

G C A C A 

51 A307 Svlvia nisoria r 70 80 p 
 

G C A C A 

52 A165 
Tringa 

ochropus 
r 2 4 p 

 
G C A B C 

 

Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos)  
Биология на вида: Рядък вид кълвач. Белогърбият кълвач е вторият най-рядък 

представител на сем. Кълвачови (Picidae) в България. Разпространен е основно в Странджа, 
Стара планина, Рило-Родопския масив, Беласица, Славянка и др., като обитава главно 
широколистни и смесени (по-рядко иглолистни) гори със стари дървета между 200 м.н.в. и 
горната граница на гората в планините. Гнезди в стари гори с повалени и паднали дървета. 
Постоянен вид. Предпочита широколистни гори. В иглолистните гори е по-многочислен в 
смърчовите гори. „ Застрашен вид” включен в Червената книга на България.  

Състояние на популацията в ЗЗ: Гнезди с численост около 5 двойки в зона 
Васильовска планина”. 

 
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus)  
Биология на вида: Белоопашатият мишелов е постоянен, гнездещо-прелетен, 

преминаващ и зимуващ вид за територията на страната. „ Уязвим вид” включен в Червената 
книга на България. Обитава предимно скали и скални масиви. Ловува в открити тревни 
местообитания и агроекосистеми. Популацията му постепенно нараства на територията на 
страната.  

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона е установена една гнездяща 

двойка. 
 
Белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla)  
Биология на вида: Палеарктичен вид, който населява по-голяма част от Евразия. Унас 

гнезди, мигрира и зимува. Строи масивни гнезда по високи дървета в близост до водоеми. 
Гнездовищата у нас са съсредоточени по р. Дунав и Черноморското крайбрежие. Размера на 
популацията му е около 10-15 двойки (Янков, 2007). „ Уязвим вид” включен в Червената 
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книга на България. Местообитания на вида са крайбрежия на водоеми богати на риба и 
водоплаващи птици. През зимата числеността на вида в страната се увеличава.  

Състояние на популацията в ЗЗ: Установен е като зимуващ и преминаващ през 

защитената зона. Числеността му е много ниска, а наблюденията нередовни и инцидентни. 

 
Бухал (Bubo bubo)  
Биология на вида: Палеарктичен вид, чийто ареал обхваща Западна и Централна 

Европа, Апенинския и Балканския полуостров, Закавказието, европейската и азиатската част 
на Русия, Ирак, Иран, Турция, Йордания, Сирия, Израел, Северен Индокитай, о. Сахалин. 
Петрофилен вид, обитаващ скалните венци и ниши. Слабо посещавани от човека 
труднодостъпни места, главно в скални масиви и сипеи, пещери, окрайнини на гори, 
разредени стари гори, често в речни долини, близо до реката. „ Застрашен вид” включен в 
Червената книга на България.  

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона гнезди с численост от 6 двойки. 

 

Бял щъркел (Ciconia ciconia)  
Биология на вида: Палеарктичен вид, който гнезди в Европа (без Финландия, Норвегия, 

Англия, Ирландия, Исландия и Кипър), Азия и Африка. Европейската популация е около 180 
000 гнездещи двойки. Синантропен вид, който гнезди предимно  

в населени места. „ Уязвим вид” включен в Червената книга на България. У нас 
популацията наброява около 5 000 двойки. Храни се в по-обширните обработваеми площи и 
влажните зони и ливади.  

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 5 

двойки. 

 
Горска чучулига (Lullula arborea)  
Биология на вида: Европейски вид, населяващ Европа, Северозападна Африка и 

Близкият Изток. Обитава смесени и широколистни келяви горички на границата между 
откритите пространства и гората, сухи тревни съобщества и храсталаци. Представена е  

с добра численост през гнездовия период в цялата страна. Видът е уязвим към 
унищожаване и деградация на подходящите местообитания, както и унищожаване на 
хранителната база.  

Състояние на популацията в ЗЗ: В ЗЗ BG0002109 „ Васильовска планина” видът е с 
численост около 135 двойки. Среща се в просеки сред горски масиви, поляни, сечища и др. 

 
Градинска овесарка (Emberiza hortulana)  
Биология на вида: Европейско-Туркестански вид, разпространен почти в цяла Европа, 

Мала и Средна Азия. Гнездещ, прелетен вид. В България са установени 25000-75000 двойки 

(Янков, 2007). Обитава храсталаци и тревни съобщества, ниви, лозя, поляни, окрайнини на 
гори, овощни градини и др. до около 1200 м.н.в.  

Състояние на популацията в ЗЗ: В ЗЗ BG0002109 „ Васильовска планина” видът  
с численост около 55 двойки. 

 

Козодой (Caprimulgus europaeus)  
Биология на вида: Палеарктичен вид, населяващ Европа, Азия и Северозападна 

Африка. Гнездящ, прелетен вид. Обитава гори в близост до сечища. Активен е привечер и 
през нощта. Храни се с насекоми, ловува над открити площи, сечища и изредени гори. По-

рядък е в иглолистните и смесени гори.  
Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът е с численост около 120 двойки. 
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Ливаден дърдавец (Crex crex)  
Биология на вида: Европейски вид, гнездящ в Европа и Азия. Прелетен, зимува в 

Африка.Обитава влажни ливади в близост до водоеми. Среща се в естествените, сенокосни 
ливади около реките. Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Мъжките са силно 
териториални. Площта на индивидуалните участъци е средно 8,9 ha. Храни се с насекоми – 
предимно скакалци, също с червеи и голи охлюви. „ Уязвим вид” включен в Червената книга 
на България.  

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 
видът е с численост около 178 двойки. 

 

Малка бяла чапла (Egretta garzetta)  
Биология на вида: Разпространена е в южните части на Европа, Азия, Африка и 

Австралия. Колониално гнездяща в смесени колонии с други чаплови птици по дървета и 
храсти в близост до реки и водоеми. Гнездещо прелетна.  

Състояние на популацията в ЗЗ: Среща се в границите на защитената зона Васильовска 
планина основно по време на миграция. Гнезди основно около язовир Сопот. 

 

Нощна чапла (Nycticorax nycticorax)  
Биология на вида: Повечето колонии на нощните чапли са свързани с по-големите 

влажни зони. Те обитават различни влажни зони като блата, реки и окрайнини на езера. 
Храната на нощната чапла се състои предимно от риба, въпреки, че често се срещат и 
пиявици, червеи, водни и сухоземни насекоми. Видът също така се храни и с раци, 
земноводни, гущери, змии, гризачи, птици, яйца, мърша растителна храна.  

„ Уязвим вид” включен в Червената книга на България.  
Състояние на популацията в ЗЗ: Среща се в границите на защитената зона Васильовска 

планина основно по време на миграция. 

 

Орел змияр (Circaetus gallicus)  
Биология на вида: Индо-африкански вид, разпространен в Евразия от Пиринейския 

полуостров, Франция, Италия, Балканския полуостров, Словакия, Румъния, Унгария, Полша, 
Беларус, Естония, Украйна, Русия, на север до Петербургска област, Мала Азия, до Западен 
Китай и Индия; в Африка от Мароко до Египет. Гнездещо-прелетен и преминаващ, в 
миналото широко разпространен и често гнездящ в равнини и планини вид. Обитава 
разредени широколистни и рядко иглолистни гори в близост до открити терени, пасища и 
ливади. „ Уязвим вид” включен в Червената книга на България. Откритите територии се 
ползват от змияри като подходяща трофична база. Предпочита сухи припечни места с ниска 
тревна растителност.  

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 
видът е с численост около 3 двойки. 

 

Орел рибар (Pandion haliaetus)  
Биология на вида: Обитава разнообразни влажни зони богати на риба. 

Местообитанието винаги е свързано с водни обекти. „ Критично застрашен вид” включен в 
Червената книга на България.  

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” е 
наблюдаван един индивид по време на миграция. 

 

Осояд (Pernis apivorus)  
Биология на вида: Вид с европейски тип на разпространение. Гнезди в Западен Сибир, 

Мала Азия и Европа (без крайните северни и северозападни райони и обширните безлесни 
равнини). Зимува в Африка, южно от Сахара. „ Уязвим вид” включен в Червената книга на 
България. Предпочита високостъблени широколистни гори, но гнезди и в смесени и 
иглолистни гори до 1600–1700 m н. в. в близост до открити пространства. Откритите сухи 
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тревни и храстови фитоценози са подходящо трофично местообитание за вида по време на 
миграция.  

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 
видът е с численост около 7 двойки. 

 

Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata)  
Биология на вида: Европейски вид с гнездови ареал в почти цяла Югоизточна Европа, 

Мала Азия и западните части на Иран. Гнезди главно в стари, предимно естествени 
широколистни гори, съставени от полски ясен (Fraxinus oxycarpa), дъб (Quercus spp.), бук 

(Fagus silvatica, Fagus orientalis) и др. Сравнително по-рядко стари овощни градини, 
дървесни плантации, градски паркове и градини. Находищата са от морското равнище до 400 

- 800 m н. в.  
Състояние на популацията в ЗЗ:  Установена като гнездеща в защитена зона  
Васильовска планина”, с численост около 42 двойки. 

 

Сив кълвач (Picus canus)  
Биология на вида: Гнезди в стари гори, градски паркове, вилни зони. Постоянен вид. 

Застрашен вид в Червената книга на България. Отрицателно действащи фактори са 
намаляване на площта на старите гори и намаляване на трофичната база, основно мравки и 
техните ларви.  

Състояние на популацията в ЗЗ:  Установен като гнездещ в защитена зона  
Васильовска планина”, с численост около 27 двойки. 

 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus)  
Биология на вида: Средиземноморски вид. Предпочита ниски равнинни части до около 

700 м.н.в. Обитава населени места, градини, паркове и широколистни гори. Постоянен у нас 
вид с численост на популацията около 14000 до 25000 двойки.  

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 
видът гнезди с численост от 142 двойки. 

 

Скален орел (Aquila chrysaetos)  
Биология на вида: Придържа се към скални местообитания и по-богата хранителна база 

– лалугери, зайци, костенурки и др. Постоянен вид. Гнезди по високите части на планините, 
основно Централна и Западна Стара планина. Откритите планински хабитати са трофично 
местообитание за вида.  

Състояние на популацията в ЗЗ:  Установен като гнездеща в защитена зона  
Васильовска планина”, с численост около 1-2 двойки. 

 

Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius)  
Биология на вида: Европейски вид населяващ Европа, Мала Азия и Иран. Постоянен 

вид с численост у нас 12000 – 20000 двойки. Хралупогнездещ, като предпочита дъбови гори 
или много влажни гори и храсталаци. Разпространението му у нас е петнисто.  

Състояние на популацията в ЗЗ:  Установен като гнездеща в защитена зона  
Васильовска планина”, с численост около 107 двойки. 

 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio)  
Биология на вида: Обитава открити места с храсти и редки групи дървета. Гнезди 

ниско по храстите и дърветата, в овощни градини, дворове на градове, села и покрай 
пътищата. Числеността и е висока и равномерна в цялата страна.  

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 
видът гнезди с численост от 350 двойки. 

 

Черен кълвач (Dryocopus martius)  
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Биология на вида: Гнезди в стари широколистни, иглолистни и смесени гори, до 2000 
м н.в. в планините. Постоянен вид. Предпочита по-разредени и стари гори.  
„Уязвим вид” включен в Червената книга на България.  

Състояние на популацията в ЗЗ:  Установен като гнездеща в защитена зона  
Васильовска планина”, с численост около 25 двойки. 

 

Черен щъркел (Ciconia nigra)  
Биология на вида: Обитава равнинни и планински широколистни гори, скални 

комплекси, проломи на реки, язовири, микроязовири, рибарници, оризища и др. 
Чувствителен към унищожаване на хранителните местообитания, фрагментацията и 
безпокойството. „ Уязвим вид” включен в Червената книга на България.  

Състояние на популацията в ЗЗ: Установен в защитена зона „ Васильовска планина” 
с численост от 4 двойки. 

 

Черногуш гмуркач (Gavia arctica)  
Биология на вида: Холарктичен вид разпространен в арктичната и бореална зона на 

Евразия и Северна Америка. Гнезди в езерата в тундрата и тайгата. Унас зимува, като е по-

чест по Черноморското крайбрежие. Храни се с риба, ракообразни и водни насекоми. Най-
чест е от ноември до февруари.  

Състояние на популацията в ЗЗ: Установен е през зимата в яз. Сопот с численост 1-2 
индивида. 

 

Черночела сврачка (Lanius minor)  
Биология на вида: Разпространена в Европа и Азия. Гнездещ, прелетен вид. Зимува в 

екваториална Африка. Обитава единични по-високи дървета или групи от храсти, 
широколистни гори, ивици от дървета, овощни градини. Среща се в непосредствена близост 
до жилищни постройки и вили, както и в изкуствено създадените полезащитни пояси. Гнезди 
в равнините до 200 м.н.в.  

Състояние на популацията в ЗЗ: Установена като гнездеща в защитена зона  
Васильовска планина”, с численост около 8 двойки. 

 

Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria)  
Биология на вида: Гнезди в Източна Европа и Западна Азия. Гнездяща, прелетна 

птица у нас. Зимува в Източна Африка, по горното течение на Нил. Обитава предимно сухи 
открити места с храсти от драка, къпина, хвойна и др. Предпочита равнинни райони до около 
800 м.н.в.  

Състояние на популацията в ЗЗ: Установена като гнездеща в защитена зона  
Васильовска планина”, с численост около 75 двойки. 

 

Земеродно рибарче (Alcedo attis) 

Биология на вида: С групово и линейно разпространение, свързано с речната мрежа 
(средните и долните течения) и с други водоеми в равнинните и хълмистите части на цялата 
страна, в някои предпланински и планински райони (Предбалкан, Западни Родопи). По-ясно 
групирано покрай р. Дунав, Черноморското крайбрежие, Източните Родопи и значителни 
части от Дунавската равнина, Тракийската низина, Софийското поле и др. Почти отсъства в 
Добруджа. Разпространението се колебае силно на места според динамиката на речните 
брегове (срутване, заравняване и т.н.). Предпочита равнинни райони до около 1000 м.н.в.  

Състояние на популацията в ЗЗ: Установена като гнездеща в защитена зона с 11 
двойки. 
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Планински кеклик (Alectoris graeca graeca) 

Биология на вида: Храни се със семена, зелени части на растения и насекоми. Обитава 
скалисти склонове с храстова и тревна растителност и сипеи във високите части на 
планините. 

У нас се среща основно във високите части на планините Рила, Пирин, Стара планина, 
Западни Родопи, Осогово и Беласица. На места се хибридизира с тракийския кеклик, който 
се разселва за целите на ловностопанската дейност. 

Състояние на популацията в ЗЗ: Установена като гнездеща в защитена зона с 7 

двойки. 
 

Лещарка (Bonasia bonasia) 

Биология на вида: Храни се с реси на дървета, семена, пъпки и други зелени части на 
растенията, както и с плодчета и насекоми. Обитава широколистни, смесени и иглолистни 
гори в планините. 

Гнезди на земята в основата на храст или паднало дърво. Снася 6 – 12 яйца, има едно 
поколение годишно през периода април-юни. 

У нас се среща в планините Рила, Пирин, Западни Родопи, Стара планина, Витоша, 
Осоговска планина, Беласица и Средна гора. 

Състояние на популацията в ЗЗ: Установена като гнездеща в защитена зона с 27 

двойки. 
 

Въздействие върху редовно срещащи се, мигриращи видове птици, които не са 
включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС. 

 
Обикновен мишелов (Buteo buteo)  
Биология на вида: Вид с обширен ареал в Европа и Азия. Зимува в Южна Евразия и 

Африка. У нас гнездящ, мигриращ и зимуващ често срещан вид, един от видовете грабливи 
птици с най-висока численост – между 2500 и 4000 двойки. Гнезди по дървета в различни 
видове гори. Храни се с дребни гризачи по пасища, ливади и обработваеми площи.  

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 
видът гнезди с численост от 20 двойки. 

 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus)  
Биология на вида: Вид с обширен ареал в Евразия и Африка. Зимува в Южна Евразия 

и Африка. У нас постоянен и зимуващ често срещан вид, един от видовете грабливи птици с 
най-висока численост – между 4000 и 7500 двойки. Гнезди по скали, дървета и ел. стълбове, 
често в гнезда на вранови птици. Храни се с дребни гризачи по пасища, ливади и 
обработваеми площи.  

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 
видът гнезди с численост от 8 двойки. 

Голям горски водобегач (Tringa ochropus) 

Биология на вида: Храни се с насекоми, ракообразни и червеи. Обитава поречия на 
реки и други водоеми, чиито брегове са обрасли с дървета и храсти. 

За разлика от другите водобегачи, гнезди в стари гнезда на дроздове по храсти и 
дървета, в близост до вода. Снася до 4 яйца, има едно поколение годишно през периода май-
юли. 

Отделни гнездови находища, разпръснати в ниските и предпланинските части на 
цялата страна. При миграция и зимуване е широко разпространен. 

У нас се среща целогодишно, по-често по време на миграция и зимуване. По-
многобройната северноевропейска популация зимува в Южна Европа, включително в 
България. 
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Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът мигрира до 3 екз. 
 

Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Биология на вида: Храни се с диви птици и дребни бозайници. Обитава 
широколистни, смесени и иглолистни гори с просеки и обширни ливади и пасища сред тях. 
През зимата се среща и в открити земеделски райони, около влажни зони и дори в населени 
места. 

Гнезди по дървета. Снася 2 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода март-

юни. 
Среща се в голяма част от страната, но с по-висока численост в планинските и 

полупланинските райони. Отсъства от безлесните земеделски райони в равнините. 
 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът гнезди с численост от 17 двойки. 
 

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) 

Биология на вида:  
Храни се с водни безгръбначни, семена, корени, зелени части на растенията. Обитава 

най-разнообразни по тип и размер водоеми, включително в градски паркове и градини (напр. 
Южния парк в София). 

Гнездото е на земята. Размножителният период започва още през зимата, когато се 
формират двойките и брачните игри. Снася 9 – 13 яйца, има едно поколение годишно през 
периода януари-август. 

Широко разпространена в цялата страна, но без високите части на планините. По-

често срещана около големите влажни зони покрай реките Дунав, Тунджа, Марица и 
Черноморското крайбрежие. 

 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът гнезди с численост от 8 двойки и зимуващи около 300 екз. 

 

Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos) 

Биология на вида:  
Храни се основно с ларви и възрастни на насекоми, червеи и мекотели. Обитава 

каменисти и песъчливи брегове на реки, включително в планините. По време на миграция 
може да бъде наблюдаван около всякакви влажни зони и по морския бряг. 

Гнезди на земята. Снася 4 яйца, има едно поколение годишно през периода април-

юли. 
Има петнисто разпространение, по-чест в западната част на страната, но по време на 

миграция е многоброен и в източната. 
 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът мигрира с численост от 5 двойки. 
 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Биология на вида:  
Ловува дребни пойни птици (врабчета, синигери), но може да улавя и по-едри жертви 

(сойки). 
Гнезди по дървета в гори, но и в градски паркове със стари големи дървета. Снася 4 – 

5 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни. 
Среща се в цялата страна, с изключение на безлесни земеделски райони в равнините. 

В гористите райони е с по-висока плътност. 
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Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът гнезди с численост от 8 двойки. 
 

Обикновен пчелояд (Merops apiaster) 

Биология на вида:  
Обикновеният пчелояд спада към разред Синявицоподобни и семейство Пчелоядови ( 

Meropidae). Разпространен е основно в южна Европа, северна Африка и западна Азия. У нас 
се среща в цялата страна, като по многочислен е в Добруджа, Тракийската Низина, около 
Бургас, и Северна България по места с ронливи брегове от мека почва. В момента има 
информация за приблизително 27 500 индивида. 

Местообитаниe 
Обитава открити глинести и песъчливи места с пасища и храсти, единични дървета 

или горички, често до реки със стръмни брегове. 
Храни се с насекоми, които улавя в полет. Тъй като пчелната отрова не му действа, то 

той се храни с пчели, оси и по-рядко стършели, също водни кончета, пеперуди, бръмбари и 
др. Основното меню си остава обаче пчелата, като според проучване от Испания , тя достига 
до 82 % от основното му меню. Въпреки това обаче, щетите са минимални, защото изядените 
пчели не надхвърлят 1 % от всички пчели работнички в съответното място. Същевременно 
унищожава и много оси, стършели и други насекоми вредители по пчелите. Плячката си 
лови във въздуха по време на полет или изчаква жертвите си, кацнал по сухи клони на 
дърветата или електропроводи около кошерите. 

Гнездене 
Прави гнездото си в направени от него дупки в отвесни брегове и рядка растителност. 

Дупките могат да достигнат дължина до 3 метра, като в самия и край се намира гнездото в 
специално разширена камера. При липса на отвесни брегове копаят дупките си в полегати 
склонове. Гнездото се прави от двамата родители с помощта на човките си и по време на 
копаенето се изхвърлят приблизително 2 кг пръст. При издълбаването, клюнът на пчелояда 
може да се скъси с 3 до 5 мм. Веднъж направено, гнездото се използва до края на живота на 
двойката. Пчелоядите са колониални птици и по време на гнездене двойката се грижи за 
отглеждането на собственото си потомство. Тъй като няма много естествени врагове, той се 
размножава сравнително бързо. Женската снася от 3 до 8 яйца и двамата родители участват в 
мътенето. Малките се излюпват през юни, юли за около 20 дни. За около приблизително 
месец, те са вече самостоятелни и могат да напуснат гнездото. 

Моногамни птици са, но има и случаи на полигамия. След приключване на гнездене, 
пчелоядите се събират на ята и се подготвят за миграция. 

 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът мигрира с численост от 35екз. 
 

Сива чапла (Ardea cinerea) 

Биология на вида:  
Храни се с риба, земноводни, влечуги и гризачи. Обитава сладководни езера, блата, 

оризища, реки и язовири, но се среща и по морското крайбрежие. 
Гнезди колониално, често с други видове чапли в дървета в близост до водоеми. 

Гнездата са големи, често на върха на дървото. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение 
годишно през периода март-юли. 

Повечето колонии са по поречието на р. Дунав и Черноморското крайбрежие и 
големите реки и язовири в Дунавската и Тракийската низина. 

 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът зимува с до 23 екз. 
 

Зимно бърне (Anas crecca) 
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Биология на вида:  
Храни се с водни насекоми, техните ларви, охлювчета, семена и части на растения. 

Обитава солени и сладководни езера, обрасли с тръстика и папур. 
Гнездото е на земята, близо до брега на водоем. Снася 8 – 11 яйца, има едно 

поколение годишно през периода април юни. 
Има единични гнездови находища по поречието на р. Дунав, Черноморското 

крайбрежие и Тракийската низина. 
 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът зимува с до 10 екз. 
 

Кафявоглава потапница (Aythya ferina) 

Биология на вида:  
Храни се с водни безгръбначни животни и растителни части. Обитава естествени 

блата и езера. 
Гнезди на земята, сред тръстиката в близост до вода. Снася 8 – 10 яйца, има едно 

поколение годишно през периода април-юли. 
У нас се среща предимно по Черноморието и поречието на  р. Дунав. Изолирани 

находища има и във вътрешността на страната. 
 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът зимува с до 2 екз. 
 

Качулата потапница (Aythya fuligula) 

Биология на вида:  
Храни се основно с водни безгръбначни животни. Обитава по-дълбоки езера и блата с 

богата водна растителност. През зимата се среща и в морски заливи. 
Гнезди на земята в близост до вода. Снася 8 – 11 яйца, има едно поколение годишно 

през периода май-юни. 
Единични двойки гнездят в Булгаските влажни зони и поречието на р. Дунав. През 

зимата е многобройна по Черноморието и големите вътрешни водоеми. 
 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът зимува с до 5 екз. 
 

Ням лебед (Cygnus olor) 

Биология на вида:  
Храни се с растителност във и около водоемите. Обитава обширни сладководни блата 

с разнообразна водна растителност, но също така и в полусолени водоеми. 
Гнезди поединично, гнездата са големи, изградени от растителност, обикновено на 

границата между открити водни площи и тръстикови масиви или друга крайбрежна 
растителност. Снася до 8 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни. 

Среща се във влажните зони по Дунавското и Черноморското крайбрежие. Отделни 
двойки гнездят във вътрешността на страната. 

 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът зимува с до 10 екз. 
 

Голяма бяла чапла (Egretta alba) 

Биология на вида:  
Храни се с риба, земноводни, влечуги и гризачи. Обитава сладководни езера, блата, 

оризища, реки и язовири. През зимата често може да се види в открити обработваеми площи. 
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Гнезди колониално в близост до големи плитки влажни зони. Снася 2 – 5 яйца, има 
едно поколение годишно през периода април-юли. 

Гнезди основно в резервата Сребърна. По време на миграция и през зимата е широко 
разпространена в ниските части на страната, особено в открити райони в близост до по-

големи реки и други влажни зони. 
 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът зимува с до 6 екз. 
 

Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) 

Биология на вида:  
Хранят се с риба — каракуда, шаран, бабушка, червеноперка. 

Женската снася 2-3 бледосини яйца, които се мътят 2 седмици. Перата на малките 
поникват за 10 дни. Гнездото на къдроглавите пеликани е построено от тръстикови стъбла и 
листа. Отвътре е застлано с меки пера и листа. Родителите хранят малките си с полусмляна 
риба. 

Освен в Сребърна пеликани в Европа гнездят още само на 3 места - по Волга, делтата 
на Дунав и в Гърция. 

Пеликаните обитават крайбрежията на големи водни басейни, богати на риба, като 
повечето се срещат край реки и езера. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът зимува с до 5 екз. 
 

4.2.2 ЗЗ BG0002088 „Микре”

Тип А - Защитена зона по Директива за птиците. 

Площ на защитената зона – 123831.859 дка. 

За да придобием пълна представа за състоянието на флората и фауната в района сме 
използвали данни от Стандартен натура 2000 формуляр. 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG0002088/BG000

2088_PS_16.pdf 

Площ на защитената зона – 12383.1859 хa. Административно попада в Ловешка 
област, общини Ловеч, Угърчин и Троян. 

Площта е както е посочено в следващата таблица. 
 

Таблица 4.9 ЗЗ „Микре" - BG0002088 - административни единици и площ 

Област Община Населени места Обща площ (ха) 

Ловеч 

Ловеч Абланица 

12383.1859 

Ловеч Българене 
Ловеч Лешница 
Ловеч Стефаново 
Троян Борима 
Троян Врабево 

Троян Голяма Желязна 

Троян Добродан 
Троян Дълбок дол 
Троян Ломец 

Угърчин Голец 
Угърчин Микре 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Обзорна карта на ЗЗ „Микре" - BG0002088 
 

Разположена е на площ от 12383.1859 хa. В границата на зоната в Община Угърчин, 
попадат землището на село Микре. 

Екологична характеристика: 

Защитена зона Микре се намира в Предбалкана южно от гр. Ловеч. Обхваща 
Микренските височини южно от главен път Е772 между язовир Сопот и с. Стефаново. Голям 
процент от територията на мястото е заета от гори – предимно широколистни от цер /Quercus 

cerris/ и по-малко смесени от цер с келяв габър /Carpinus orientalis/ и мъждрян /Fraxinus 

ornus/. На места в източната част на територията има запазени стари гори от бук /Fagus 

sylvatica subs. moesiaca/ и горун /Quercus dalechampii/. Откритите пространства – пасища, 
храсталаци и ливади представляват 1/3 от общата площ. Те са предимно обрасли с 
ксеротермна и мезоксеротермна растителност с преобладаване на валесийска власатка 
/Festuca valesiaca/, черна садина /Chrysopogon gryllus/, обикновена полевица /Agrostis 

capillaris/ и др. или ксеротермни съобщества с белизма /Dichantium ischaemum/, луковична 
ливадина /Poa bulbosa/ и черна садина /Chrysopogen gryllus/. 

 

Цели на опазване: 
 

- Опазване и поддържане на местообитанията на посочените по-горе птици за 
постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

- Възстановяване на местообитания на видове птици посочени по-горе, за които 
е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.  
 

Съгласно Заповед № РД-752/24.10.2008 год. в границите на защитената зона се 
забранява:  

1. Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) 
при ползване на земеделските земи като такива;  

2. Залесяването на ливади, пасища, както и превръщането им в обработваеми земи и 
трайни насаждения;  

3. Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;  
4. Намаляването площта на крайречните гори от местни дървесни видове; 
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Предмет на опазване: 
 

Таблица 4.10 Птици, включени в Прилоложение I на Директива 2009/147/ЕИО (Прил. 2 
на Закона за биологичното разнообразие) и Редовно срещащи се мигриращи птици, които не 
са включени в Приложение І на Директива 2009/147/ЕИО 

 

Видове Популация в зоната Оценки в зоната 

Код Научно 
наименование 

Тип Размер 
Двойки
/индив

ид 
Категория Количеств

ени данни 
A|B|C|D A|B|C 

   Мин. Mакс.  C|R|V|P  Популация Концентрация Изолация Глобално 

A085 Accipiter 
gentilis p 3 5 p  G C A C C 

A086 Accipiter 
nisus p 6 7 p  G C A C C 

A229 Alcedo atthis p 1 9 p  G C B C C 

A089 Aauila 
pomarina c    P DD C B C C 

A215 Bubo bubo p 1 1 p  G C A C C 

A087 Buteo buteo p 14 27 p  G C A C C 

A087 Buteo buteo c    P DD C A C C 

A224 
Caprimulgus 

europaeus r 40 60 p  G C A C B 

A136 Charadrius 
dubius c    P DD C B C C 

A136 Charadrius 
dubius r 1 9 p  G C B C C 

A031 Ciconia 
ciconia r 8 8 p  G C A C C 

A030 Ciconia nigra r 5 5 p  G C B C C 

A122 Crex crex r 35 60 p  G C A C A 

A238 Dendrocopos 
medius p 10 15 p  G C B C C 

A429 Dendrocopos 
svriacus p 20 200 p  G C A C B 

A236 Drvocopus 
martius p 20 35 p  G C A C B 

A027 Egretta alba c    P DD C B C C 

A026 Egretta 
garzetta c    P DD C B C C 

A379 Emberiza 
hortulana r 30 130 p  G C A C C 

A099 Falco 
subbuteo r 2 3 p  G C B C C 

A099 Falco 
subbuteo c    P DD C B C C 

A096 Falco 
tinnunculus p 2 2 p  G C B C C 

A338 Lanius 
collurio r 250 300 p  G C A C B 

A246 Lullula 
arborea p 30 50 p  G C A C C 

A230 Merops 
apiaster r 10 10 p  G C B C C 

A023 Nvcticorax 
nvcticorax c 10 10 i  G C B C C 

A072 Pernis 
apivorus c 10 10 i  G C A C B 

A072 Pernis 
apivorus r 3 3 p  G C A C B 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 

171 
 

A234 Picus canus p 25 40 p  G C A C A 

A142 Vanellus 
vanellus c    P DD C B C C 

A142 Vanellus 
vanellus r 1 9 p  G C B C C 

 
 
 

4.2.2 ЗЗ BG0000240 „ Студенец”

Тип C - Защитена зона и по двете Директиви. 

Площ на защитената зона - 279460.77 дка. 

За да придобием пълна представа за състоянието на флората и фауната в района сме 
използвали данни от Стандартен натура 2000 формуляр. 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG0000240/BG000

0240_PS_16.pdf. 

Площ на защитената зона – 27946.0774 хa. Административно попада в Ловешка и 
Плевенска област, общини Луковит, Угърчин, Долни Дъбник и Плевен. 

 
Площта е както е посочено в следващата таблица. 
 

Таблица 4.11 ЗЗ „Студенец" - BG0000240 - административни единици и площ 

Област Община Населени места Обща площ (ха) 

Ловеч Луковит Бежаново 

27946.0774 

Ловеч Луковит Дерманци 
Ловеч Луковит Ъглен 
Ловеч Угърчин Драгана 
Ловеч Угърчин Каленик 
Ловеч Угърчин Катунец 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Бъркач 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Градина 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Долни Дъбник 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Крушовица 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Петърница 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Садовец 

Плевен Плевен Беглеж 
Плевен Плевен Бохот 
Плевен Плевен Брестовец 
Плевен Плевен Горталово 
Плевен Плевен Дисевица 
Плевен Плевен Къртожабене 
Плевен Плевен Къшин 
Плевен Плевен Ласкар 
Плевен Плевен Николаево 
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Плевен Плевен Пелишат 
Плевен Плевен Плевен 
Плевен Плевен Радишево 
Плевен Плевен Ралево 
Плевен Плевен Тодорово 
Плевен Плевен Тученица 
Плевен Плевен Търнене 
Плевен Плевен Ясен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Обзорна карта на ЗЗ „Студенец" - BG0000240 
Разположена е на площ от 27946.0774 хa. В границата на зоната в Община 

Угърчин, попадат землищата на селата Драгана, Каленик и Катунец. 

Екологична характеристика: 

Зоната е най-добрата система от каньони в Централна Северна България, заедно 

каньоните Карлуково и Реселец. Голяма зона с много различни ландшафти, местообитания, 
растителност и богата флора и фауна. Типичен карстов пейзаж, речни притоци, пасища и 
гори. Обширни сенокосни ливади, с доминиране на Chrysopogon gryllus. Интересни скални 
форми. Комплекс то различни защитени територии. Има много ниши и пещери. 
Многобройни колонии на прилепи. Пещерата Парниците е дълга два километра, с подземен 
поток. Много подземни карстови форми и езера. Над горния вход и долния по-нисък вход 
има карстови каньони със скални ниши и малки пещери. Пещерата Седларката е дълга един 
километър, с два входа и подземен поток. В миналото е използвана за мандра. 

Цели на опазване: 

- Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 на Заповедта за 
обявявана на зоната видове птици, за постигане на тяхното благоприятно 
природозащитно състояние. 
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- Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2 на Заповедта за 
обявявана на зоната, за които е необходимо подобряване на природозащитното им 
състояние. 

Съгласно Заповед № РД-800/04.11.2008 год. в границите на защитената зона се 
забранява: 

1. премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета, 
защитни горски пояси) при ползването на земеделските земи като такива; 

2. залесяването на ливади, пасища и мери, как- то и превръщането им в обработваеми 
земи и трайни насаждения; 

3. използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади. 
 

Предмет на опазване: 

Птици, включени в Прилоложение I на Директива 2009/147/ЕИО (Прил. 2 на Закона 
за биологичното разнообразие) 

 

№ Вид Местна попул. Миграционна популация 

   Размн. Зимув. Премин. 

1 Phalacrocorax pygmeus   P 105i/10-200i 

      

2 Ardea purpurea    P 

      

3 Ardeola ralloides    27i/5-50i 

      

4 Egretta alba   30i/20-40i P 

      

5 Egretta garzetta    175i/50-300i 

      

6 Ixobrychus minutus    P 

      

7 Nycticorax nycticorax    90i/30-150 

      

8 Ciconia ciconia  3p/3-4p  P 

      

9 Ciconia nigra  4p/4-5p  P 

      

10 Accipiter brevipes  1p   

      

11 Aquila pomarina  1p/1-2p   

      

12 Buteo rufinus 14p/13-16p    

13 Circaetus gallicus  3p  P 
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14 Circus aeruginosus    P 

      

15 Circus cyaneus   1i P 

      

16 Circus pygargus    P 

      

17 Hieraaetus pennatus*****  1p*  P 

18 Milvus migrans    P 

19 Pernis apivorus  3p  P 

      

20 Pandion haliaetus    1i 

      

21 Falco cherrug    1i 

      

22 Falco columbarius   1i  

      

23 Falco vespertinus    P 

      

24 Crex crex  15p   

      

25 Tringa glareola    P 

      

26 Philomachus pugnax    P 

      

27 Chlidonias hybridus    P 

      

28 Chlidonias niger    P 

      

29 Sterna hirundo    P 

      

30 Bubo bubo 10p/8-12p    

      

31 Caprimulgus europaeus  15p   

      

32 Coracias garrulus  30p/25-35p   

      

33 Alcedo atthis 12p/10-15p   P 

      

34 Dendrocopos medius 12p/10-15p    

      

35 Dendrocopos syriacus 115p/100-130p    



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 

175 
 

      

36 Dryocopus martius 7p/5-10p    

      

37 Picus canus 30p/25-35p    

      

38 Lullula arborea  60p/50-70p   

      

 

№ Вид Местна попул. Миграционна популация 

   Размн. Зимув. Премин. 

39 Anthus campestris  17p/15-20p   

      

40 Lanius collurio  165p/150-180p   

      

41 Lanius minor  25p/20-30p   

      

42 Sylvia nisoria  75p/70-80p   

      

43 Emberiza hortulana  1000p   
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- Нова информация, получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" 

 

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение І на 
Директива 2009/147/ЕИО 

 

№ Вид Местна попул. Миграционна популация 

   Размн. Зимув. Премин. 

1 Ardea cinerea   P P 

2 Cygnus olor   P  

3 Anas acuta    P 

4 Anas clypeata    P 

5 Anas crecca   P P 

6 Anas penelope   P P 

7 Anas platyrhynchos 10p  P P 

8 Anas querquedula    P 

9 Anas strepera    P 

10 Accipiter nisus   P P 

11 Buteo buteo 13p/12-15p  P P 

12 Falco subbuteo  7p/6-8p   

13 Falco tinnunculus 5p  P P 

14 Fulica atra   P P 

15 Gallinula chloropus   P P 

16 Charadrius dubius  P  P 

17 Vanellus vanellus    P 

18 Actitis hypoleucos  8p/7-9p  P 

19 Limosa limosa    P 

20 Tringa ochropus  P P 40i/10-70i 

21 Gallinago gallinago   1i 50i 
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22 Larus cachinnans   P P 

23 Larus ridibundus   250i/50-450i  

24 Chlidonias leucopterus    P 

25 Merops apiaster  100p  P 

 

BG0000240 „Студенец” по Директива 2009/147 ЕО за опазване на дивите птици 
Съгласно заповедта за обявяване на зоната (Заповед № РД-800/04.11.2008 на Министъра на 
околната среда и водите), предмет на опазване в зоната са 42 вида птици по чл.6, ал.1, т.3 от 
ЗБР и 18 вида по чл.6, ал.1, т.4 от ЗБР. В стандартния формуляр за Специални защитени зони 
(2008) в ЗЗ „Студенец” (BG 0000240) са включени 42 вида птици от Приложение І на 
Директива 2009/147 и 25 вида редовно срещащи се мигриращи птици. Съгласно стандартния 
формуляр за Специални защитени зони, актуализиран 2015 г., следствие проект „Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, 

предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 „Студенец” са включени 70 вида птици. 
Новоустановени видове, предмет на опазване в зоната по чл.6, ал.1, т.3 от ЗБР е ловния сокол 
(Falco cherrug), а по чл.6, ал.1, т.4 от ЗБР са големия корморан (Phalacrocorax carbo) и 
малкият гмурец (Tachybaptus ruficollis). 
 

5. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНОСТТА И СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

НА ПЛАНА ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ 

ЗОНИ. 

На територията на Община Угърчин попадат цели или части от 8 защитени зони – 5 по 
Директива 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията и дивата флора и фауна и 3 защитени 
зони по Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици.  

По Директивата 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията и дивата флора и фауна 

1. BG0001493 Централен балкан“ – буфер 

2. BG0000616 Микре 

3. BG0001036 Български извор 

4. BG0000240 Студенец 

5. BG0000266 Пещера Мандрата 
 

 
По Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици 

1. BG00002109 Васильовска планина 
2. BG0002088 Микре 
3. BG0000240 Студенец 

 
 ЗЗ „Васильовска планина” - BG0002109 на територията на землищата 

на с.Кирчево, с.Лесидрен, с.Славщица, мах.Василковска и с.Сопот. Площта на 
Защитената зона на територията на Общината е 11546,86ха. 

 ЗЗ „Студенец” - BG0000240 на територията на землищата на селата 
Катунец, Драгана и Каленик. Площта на Защитената зона на територията на 
Общината е 4259,73ха. 
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 ЗЗ„Микре” -BG0002088 на територията на землищата на селата Голец 
и Микре. Площта на Защитената зона на територията на Общината е 2981,77ха. 

 ЗЗ „Пещера Мандрата“ BG0000266 на територията на землището на 
село Микре с площ 1,82ха. 

 ЗЗ„Централен Балкан–буфер” - BG0001493 на територията на 
землищата на селата Сопот, Лесидрен и Кирчево. Площта на Защитената зона на 
територията на Общината е 7062,03ха. 

 ЗЗ  „Микре” - BG0000616 на територията на землищата на селата 
Микре и Голец. Площта на Защитената зона на територията на Общината е 
2991,87ха. 

 ЗЗ „Български извор” - BG0001036 на територията на землищата на 
мах.Василковска, с.Сопот и с.Славщица. Площта на Защитената зона на 
територията на Общината е 762,39ха. 

По отношение на въздействието защитените зони по Директива 92/43/ЕЕС, за опазване 
на природните местообитания и местообитанията на видовете, би могло да се очаква такова да 
се отрази основно върху:   

- запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията 
на видове, предмет на опазване в рамките на защитените зони, включително и на естествения 
за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата. 

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

- опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като предпоставка за 
стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния природозащитен статус и 
жизнеспособността на популациите на видовете, обект на опазване.  

- природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие на 
общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете, обект на 
опазване.  

Изработката на нов ОУП на община Угърчин, посредством предвидените за реализация 
инвестиционни предложения/планове/програми, би могла да има известно негативно 
въздействие върху биоразнообразието в/извън защитените зони. Гнездещи птици, земноводни, 
влечуги и дребни бозайници, биха могли да бъдат прогонени/унищожени вследствие на 
отнемане и фрагментиране на местообитания. По-късно при експлоатация на реализираните 
инвестиции, поради технически и др. спецификации също биха могли да окажат 
пряко/непряко негативно влияние върху мигриращи птици или биоразнообразието, предмет на 
опазване в защитените зони.  

В проектираните устройствени зови в защитени зони по Натура 2000, като тери-тории с 
особено екологично значение се очакват по съществени въздействия на ОУП върху предмета и 
целите на защита в съответните защитени зони. В екологичната оценка по-съществените 
въздействия върху растителността и природните местообита-ния в проектираните 

устройствени зони (УЗ) са разгледани в границите на Защитените зони по Директивата за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.  

Оценката на вероятността и степента на въздействие на проекта за ОУП на община 
Угърчин върху предмета и целите на опазване на защитените зони се базира на сравнителния 
анализ на съществуващото биологично разнообразие на територията на общината и 
предвидените цели на опазване в защитените зони. При изготвяне на анализа относно 
засегнатите типове природни местообитания, в защитените зони, при реализацията на проекта 
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на ОУП са използвани наличните и най-актуални данни за състоянието на природните 
местообитания предоставени от МОСВ и публично достъните доклади от проведеното 
картиране през периода 2011-2012 г. 

 
Оценката на степента на въздействие върху природни местообитания по Директива 

92/43/ЕЕС в описаните защитени зони на проекта за ОУП на Община Угърчин и изграждане 
на нови устройствени зони се гради на влиянието върху всеки от критериите за Благоприятен 
природозащитен (консервационен) статус (БПС). 


 Площ на местообитанията в съответната зона,




 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.

 

Оценката за степента на потенциалните въздействия на ОУП на Община Угърчин върху 
природните местообитания, които могат да се прогнозират са свързани с: 

 

 Пряко унищожаване на части от местообитанията и на растителни съобщества 

при осъществяване на строителството на устройствените зони,



 Въздействие върху граничните зони на местообитанията,




 Фрагментация (разпокъсване на местообитания),




 Замърсяване с вредни вещества при строителството и при аварии и инциденти 

по време на експлоатацията на изградените зони,



 Други форми на антропогенно въздействие при използване на териториите, 

върху които са изградени новите устройствени зони,



 Промени във флористичното разнообразие и сукцесионни изменения на расти-

телността,



 Повишена опасност от пожари.

 

При оценка на степента и обхвата на въздействието се отчитат: 
 


 Териториалния обхват на въздействието,




 Степента на въздействието,




 Продължителността на въздействието,
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 Честотата на въздействието,




 Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда.



Съгласно дефиницията за ,,Благоприятен консервационен статус” определена с Член 
1(д) на Директивата за хабитатите (92/43/ЕЕС), консервационния статус на едно природно 
местообитание се счита за ,,благоприятен”, ако: 
 


 Неговото естествено разпространение (ареал), както и площите, които то покри-ва в 

границите на това разпространение, са постоянни или се разширяват,



 Съществуват необходимите структура и функции за дългосрочното му поддър-жане и 

е вероятно да продължат да съществуват в обозримо бъдеще,



 Консервационния статус на характерните за него видове е благоприятен, в съот-

ветствие с определението за консервационен статус на вид.
 

За оценка състоянието на местообитанията и видовете и оценка на очакваните 
въздействия върху тях, от реализацията на ОУП на Община Угърчин, са извършени теренни 
проучвания в границите на териториите, които ще бъдат обект на ОУП на Община Угърчин. 

Проучването за състоянието на растителността върху терените, които са предвидени в ОУП 
за изграждане на нови устройствени зони, попадащи на територии на защитени зони на 
територията на Община Угърчин е проведено през май-юни 2018 година. За оценка 
наличието на местообитания на животински видове в обхвата на предвижданото 
строителство на нови устройствени зони в защитени зони са извършени теренни 
проучвания през май-юни 2018 година. 

 
При разработване на доклада са анализирани видовете, включени в Приложение на 

Директива 92/403/EEC и предмет на защита в защитените зони. Използвани са данни от 
Натура формулярите на защитените зони, данни от модели и верификация на терен за 
разпространение на местообитанията в защитените зони и докладите на експертите – 2011 – 
2012 г.  

За оценката на въздействието върху животинските видовете и техните место-

обитания, предмет на опазване в защитените зони е възприета утвърдената 10-степенна 
скала на оценка, с която се отчетат различните параметри на значимост на въздейст-вията 
спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие. 

При оценката на въздействието върху природните местообитания и видовете, 
предмет на опазване в защитените зони по Натура 2000, в настоящия Доклад, е използвана 
матрица (матричен принцип) за оценка степента на въздействие върху типовете 
местообитания и местообитания на видове. В следващата таблица са поместени 
критериите за оценяване, респективно степента на въздействие, като е използвана 
десетобална скала за възприетите степени на критериите за оценяване: 

Таблица 5.1: Матрица за оценка степента на въздействие 
 

ОЦЕНКА КРИТЕРИИ СТЕПЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
0 Дейността не оказва въздействие Няма въздействие – 0 
1 Дейността   има   много   слабо 

въздействие 
отрицателно  

Слабо въздействие, което може да бъде 
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2 Дейността   може   да   предизвика   временни 
отрицателни въздействия 

избегнато без прилагане на специални мерки 
освен спазване на най-добрите практики при 
строеж и експлоатация – от 1 до 3 3 Дейността може да предизвика краткосрочни 

отрицателни въздействия 
4 Дейността   може   да   предизвика 

отрицателни въздействия 
вторични  

Средно по степен въздействие, което е 
необходимо да се отчете в комбинация с 
други фактори и да се препоръчат мерки за 
намаляване или премахване – от 4 до 6 

5 Дейността може да предизвика кумулативни 
отрицателни въздействия 

6 Дейността  може  да  предизвика  синергични 
въздействия 

7 Дейността може да предизвика вторични, 
кумулативни, синергични отрицателни 
въздействия. Въздействието може да бъде 
премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни 
мерки. 

 

 

 

Значително въздействие, което е необходимо 
да бъде премахнато чрез избор на алтернативи 
или прилагане на смекчаващи и 
компенсаторни мерки – от 7 до 9 

8 Дейността може да предизвика значителни 
вторични, кумулативни, синергични 
отрицателни въздействия. Въздействието 
може да бъде премахнато чрез 
смекчаващи/компенсаторни мерки. 

9 Дейността предизвиква значителни, 
средносрочни или дългострочни/постоянни 
отрицателни въздействия. Въздействието 
може да бъде премахнато чрез 
смекчаващи/компенсаторни мерки. 

10 Дейността предизвиква значително и 
постоянно/необратимо отрицателно 
въздействие. Въздействието не може да бъде 
премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни 
мерки. 

Значително въздействие, което не може да 
бъде премахнато чрез прилагане на 
смекчаващи и компенсаторни мерки - 10 

 

 

Оценка на вероятността и степента на въздействие на Общият 

устройствен план на Община Угърчин върху предмета и целите на 

опазване на защитените зони 
 

BG0001493 Централен балкан“ – буфер 

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

местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване 

Оценката на степента на въздействие върху природните местообитания (по Дир. 92/43/ЕИО) в 
BG0001493 Централен балкан“ – буфер на ОУП за община Угърчин 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: 

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

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

iii. консервационния статус на характерните за него видове е благоприятен, в 
съответствие с определението за консервационен статус на вид. 

В случая, на база направената характеристика на разпространените растителни съобщества в 
района на общината и предвид характеристиките на ОУПО, в резултат от цялостната му реализация не 
се очаква значителна пряка загуба и фрагментация на местообитанията, които са предмет на опазване в 
защитените зони. Не могат да се очакват и съществени косвени въздействия. 

Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0001493 Централен 
балкан“ – буфер, попадат следните устройствени зони и територии:  

4.  Землище на с. Кирчево – територии за добив на ползени изкопаеми, Пч1, Доп Соп, Жм1 и 
Пп1; 

5.  Землище с. Лесидрен – Доп Соп, Жм1 (извън границите на населеното място - махали), 
Ов1; 

6.  Землище с. Сопот – Доп Соп, Оо и Пп1. 
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Таблица 5.2 Бъдещо планиране и попадащи в границите на  Защитена зона “Централен Балкан - буфер”, BG0001493 по начин 

на трайно ползване 

№ по 
ред 

Землище № на имот 
Площ 

дка 
Вид на имота Вид територия 

Начин  
на трайно 
ползване 

Ново предвиждане 
за устройствена 

зона/инфраструкт
ура 

1.  Кирчево 36943.17.13 
5,2 

(от общо 
86,698) 

Поземлен имот Земеделска територия Пасище 

Територия  за 
добив на полезни 

изкопаеми 
В процедура по 

ЗООС, да се 
изготви ОВОС 

2.  Кирчево 36943.42.48 
17,97 

(от общо 
53,449) 

Поземлен имот Горска територия 
Широколистна 

гора 

Територия  за 
добив на полезни 

изкопаеми 
В процедура по 

ЗООС, да се 
изготви ОВОС 

 

3.  
Кирчево 36943.8.10 5,923 Поземлен имот 

Урбанизирана 
територия 

Ниско 
застрояване 

(до 10 м) 
Съществуват 

сгради 

Зона (Пч1) 
съществуваща 

4.  Кирчево 36943.8.11 
2,228 

 
Поземлен имот 

Урбанизирана 
територия 

Ниско 
застрояване 

(до 10 м) 
Съществуват 

сгради 

Зона (Пч1) 
съществуваща 
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5.  Кирчево 36943.8.12 1,547 Поземлен имот 
Урбанизирана 

територия 

Ниско 
застрояване 

(до 10 м) 
Съществуват 

сгради 

Зона (Пч1) 
съществуваща 

6.  Кирчево 36943.18.36 
 

3,137 
Поземлен имот Земеделска територия 

ливада 
 

ДопСоп 
Съществуващат 
черни пътища и 

основи със 
селскостопански 

сгради 
Част от ТКЗС 

Изградени преди 
повече от 20 г. 

7.  Кирчево 36943.18.24 7,275 Поземлен имот Земеделска територия 
ливада 

 

ДопСоп 
Съществуващат 
черни пътища и 

основи се 
селскостопански 

сгради и 
съоръжения 

Част от ТКЗС 
Изградени преди 

повече от 20 г. 

8.  Кирчево 36943.18.52 3,304 Поземлен имот Територия за транспорт Местен път 
ДопСоп 

Съществуващат 
местен път 

9.  Кирчево 36943.18.43 
Част 
1,298 

(от общо 
Поземлен имот Земеделска територия 

ливада 
 

ДопСоп 
Съществуващат 
черни пътища и 
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1,563) основи се 
селскостопански 

сгради и 
съоръжения 

Част от ТКЗС 
Изградени преди 

повече от 20 г. 

10.  Кирчево 36943.18.53 0,847 Поземлен имот Територия за транспорт 
За друг поземлен 
имот за движение 

и транспорт 

ДопСоп 
Съществуващат 

местен път 

11.  Кирчево 36943.18.21 
0,730 (от 

общо 
1,843) 

Поземлен имот Земеделска територия 
ливада 

 
ДопСоп 

 

12.  Кирчево 36943.18.30 
1,376 (от 

общо 
1,500) 

Поземлен имот Земеделска територия 
ливада 

 
ДопСоп 

 

13.  Кирчево 36943.18.63 
0,241 

(от общо 
1,280) 

Поземлен имот Земеделска територия 
ливада 

 
ДопСоп 

 

14.  Кирчево 36943.18.20 
0,052 (от 

общо 
1,401) 

Поземлен имот Земеделска територия 
ливада 

 

ДопСоп 
Съществуваща 

постройка заемаща 
цялата част на 

имота 
Изградени преди 

повече от 20 г. 

15.  Кирчево 36943.18.62 
0,071 (от 

общо 
0,480) 

Поземлен имот Земеделска територия 
ливада 

 

ДопСоп 
Обработваема нива 

на терен 
Използва се преди 
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приемане на 
Решения за Натура 

2000 

16.  Кирчево 36943.18.15 
0,133 (от 

общо 
0,673) 

Поземлен имот Земеделска територия 
ливада 

 

ДопСоп 
Обработваема нива 

на терен 
Използва се преди 

приемане на 
Решения за Натура 

2000 

17.  Кирчево 36943.18.1 0,106 Поземлен имот Земеделска територия 
За друг вид 

производствен, 
складов обект 

ДопСоп 
Съществуваща 

постройка заемаща 
цялата част на 

имота 

18.  Кирчево 36943.8.15 0,314 Поземлен имот Земеделска територия 
Незастроен имот 

за жилищни 
нужди 

Жм1 
Съществуваща 

19.  Кирчево 36943.11.98 2,174 Поземлен имот Земеделска територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

20.  Кирчево 36943.11.76 0,044 Поземлен имот Земеделска територия нива 
Жм1 

Съществуваща 

21.  Кирчево 36943.11.83 1,465 Поземлен имот Земеделска територия 
Незастроен имот 

за жилищни 
нужди 

Жм1 
Използва се като 

дворно място 

22.  Кирчево 36943.11.96 3,321 Поземлен имот Земеделска територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Използва се като 

дворно място 
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23.  Кирчево 36943.11.105 

2,500 
(обща 

площ от 
3,445) 

Поземлен имот Земеделска територия 
ливада 

 

Жм1 
Използва се като 

дворно място 

24.  Кирчево 36943.11.94 0,675 Поземлен имот Земеделска територия 

За 
селскостопански, 

горски 
ведомствен път 

Жм1 
Използва се като 

горски път 

25.  Кирчево 36943.11.93 1,152 Поземлен имот Земеделска територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Използва се като 

дворно място 

26.  Кирчево 36943.11.92 

1,168 
(обща 

площ от 
1,308) 

Поземлен имот Земеделска територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Използва се като 

дворно място 

27.  Кирчево 36943.11.90 

1,762 
(обща 

площ от 
5,090) 

Поземлен имот Земеделска територия дере Жм1 

28.  Кирчево 36943.11.89 

6,728 
(обща 

площ от 
7,436) 

Поземлен имот Земеделска територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Използва се като 
дворно място – 
овощна градина 

29.  Кирчево 36943.11.88 3,008 Поземлен имот Земеделска територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Използва се като 
дворно място – 
овощна градина 

30.  Кирчево 36943.11.87 1,203 Поземлен имот Земеделска територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Използва се като 
дворно място – 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 
ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 

 
 

 
 
 

188 

овощна градина 

31.  Кирчево 36943.11.85 

0,343 
(обща 

площ от 
1,649) 

Поземлен имот Земеделска територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Използва се като 
дворно място – 
овощна градина 

32.  Кирчево 36943.11.86 

0,263 
(обща 

площ от 
0,493) 

 

Поземлен имот Земеделска територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Използва се като 
дворно място – 
овощна градина 

33.  Кирчево 36943.11.74 

0,452 
(обща 

площ от 
2,186) 

Поземлен имот Земеделска територия дере Жм1 

34.  Кирчево 36943.46.54 0,084 Поземлен имот Горска територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

постройка 

35.  Кирчево 36943.46.55 0,026 Поземлен имот Горска територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

постройка 

36.  Кирчево 36943.15.28 1,215 Поземлен имот Земеделска територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващи 
дворни места и 

овощни градини 

37.  Кирчево 36943.15.29 0,064 Поземлен имот Земеделска територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващи 
дворни места и 

овощни градини 
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38.  Кирчево 36943.15.32 0,575 Поземлен имот Земеделска територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващи 
дворни места и 

овощни градини 

39.  Кирчево 36943.15.33 0,927 Поземлен имот Земеделска територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващи 
дворни места и 

овощни градини 

40.  Кирчево 36943.15.34 1,101 Поземлен имот Земеделска територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващи 
дворни места и 

овощни градини 

41.  Кирчево 36943.15.35 0,460 Поземлен имот Земеделска територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващи 
дворни места и 

овощни градини 

42.  Кирчево 36943.15.36 0,410 Поземлен имот Земеделска територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващи 
дворни места и 

овощни градини 

43.  Кирчево 36943.15.37 0,314 Поземлен имот Земеделска територия 
Незастроен имот 

за жилищни 
нужди 

Жм1 
Съществуващи 
дворни места и 

овощни градини 

44.  Кирчево 36943.15.38 0,683 Поземлен имот Земеделска територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващи 
дворни места и 

овощни градини 

45.  Кирчево 36943.15.41 0,491 Поземлен имот Земеделска територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващи 
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дворни места и 
овощни градини 

46.  Кирчево 36943.18.10 1,950 Поземлен имот Земеделска територия За стопански двор 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор, с 
изградени сгради 

47.  Кирчево 36943.18.11 1,896 Поземлен имот Земеделска територия 
За друг вид 

производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор, с 
изградени сгради 

48.  Лесидрен 43325.11.1 

7,445 
(обща 

площ от 
39,380) 

Поземлен имот Земеделска територия ливада ДопСоп 

49.  Лесидрен 43325.141.96 3,892 Поземлен имот Земеделска територия ливада 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда и 
овощна градина 

Използва се преди 
приемане на 

Решения за Натура 
2000 

50.  Лесидрен 
43325.141.11

7 
6,463 Поземлен имот Земеделска територия ливада 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда и 
овощна градина 

Използва се преди 
приемане на 

Решения за Натура 
2000 
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51.  Лесидрен 
43325.130.38

3 
0,327 Поземлен имот Земеделска територия ливада 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
Използва се преди 

приемане на 
Решения за Натура 

2000 

52.  Лесидрен 
43325.130.38

4 
0,272 Поземлен имот Земеделска територия ливада 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
Използва се преди 

приемане на 
Решения за Натура 

2000 

53.  Лесидрен 43325.15.711 1,205 Поземлен имот 
Урбанизирана 

територия 
За друг вид 
застрояване 

Ов1 
Съществуваща 

сграда в прилежащ 
двор 

54.  Лесидрен 
43325.170.13

9 
2,247 Поземлен имот Земеделска територия ливада Ов1 

55.  Сопот 68076.264.19 

3,270 
(обща 

площ от 
9,494) 

Поземлен имот Територия за транспорт За местен път 
ДопСоп 

Съществуващ път 

56.  Сопот 68076.241.24 

0,550 
(обща 
площ 
6,116) 

Поземлен имот 
Урбанизирана 

територия 
За друг вид 
застрояване 

Оо 
Съществуващ 

крайпътен обект 
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Благодарение на теренната работа извършена от екипа изготвил ДОСВ се установи, че почти всички описани нови устройствени 

зони и предвиждания в рамките на защитена зона BG0001493 “Централен Балкан - буфер“ са съществуващи.  

Общата засегната площ от защитена зона BG0001493 “Централен Балкан - буфер“ в резултат на предвижданията на ОУП възлиза на 

12,0337 ха или 0,009% от общата площ на зоната. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.  Сопот 68076.241.56 

5,417 
(обща 
площ 

12,080) 

Поземлен имот Земеделска територия нива Пп1 

58.  Сопот 68076.264.16 1,386 Поземлен имот 
Урбанизирана 

територия 

Ниско 
застрояване (до 10 

м) 

Пп1 
Съществуващи 

стопански 
постройки 

 Обща площ 120,337     



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

193 

Типове природни местообитания предмет на опазване в защитена зона 00001493 
Централен Балкан - Буфер 

 
 В ОУП на община Угърчин се предвижда изграждане на нови устройствени зони в 
границите на защитена зона BG00001493 Централен Балкан – Буфер. Част от типовете 
природни местообитания са разположени в южната част на защитената зона или в нейната 
източна част, но не са в обсега на ОУП на общината и поради тази причина върху тях на се 
очаква пряко или косвено въздействие. Природните местообитания, които са извън 
териториалните граници на община Угърчин са представени в следващата таблица. Тези 
природни местообитания са отдалечени и няма да бъдат пряко или косвено засегнати при 
реализация на ОУП на община Угърчин. 

 
 

Таблица 5.3 Природни местообитания на територията на община Угърчин, които не се 
засягат от ОУП Угърчин 

Код  Име  Площ в % Устройствено зониране по 
    Защитената  ОУП Угърчин 
    зона       
         

      Местообитанието е извън 
4060 Алпийски  и  бореални  ерикоидни 234.89 0.17 границите  на  община 

 съобщества    Угърчин и не  се засяга  от 
      ОУП     
      Местообитанието е извън 

62DO Оро-мизийски ацидофилни тревни 1165.78 0.8426 границите  на  община 
 съобщества    Угърчин и не  се засяга  от 
      ОУП     

8210 Хазмофитнарастителностпо 525.97 0.38 Местообитанието е извън 
 варовикови скални склонове   границите  на  община 
      Угърчин  и  не  се  засяга  от 
      ОУП     
    851.21 0.622 Местообитанието е извън 

082(911
0) Букови   гори   от   типа   Luzulo-   границите  на  община 

 Fagetum     Угърчин и не  се засяга  от 
      ОУП     
      Местообитанието е извън 

91АА* Източни гори от космат дъб 52.26 0.037 границите  на  община 
      Угърчин  и  не  се  засяга  от 
      ОУП     
      Местообитанието е извън 

91СА Рило-Родопски и Старопланински 56,94 0,04619 границите  на  община 
 бялборови гори    Угърчин и не  се засяга  от 
      ОУП     
      Местообитанието е извън 

91ZO Мизийски гори  от  сребролистна 29,24 0.021 границите  на  община 
 липа     Угърчин и не  се засяга  от 
      ОУП     

9530* Субсредиземноморски борови   Местообитанието е извън 
 гори   с ендемични подвидове 51,33 0.037 границите  на  община 
 черен бор     Угърчин и не  се засяга  от 
      ОУП     
      Местообитанието е извън 

95AO Гори от бяла и черна мура 0,55 0.00039 границите  на  община 
      Угърчин  и  не  се  засяга  от 
      ОУП     
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6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс 

Съгласно цифровите модели за разпространение на местообитание 6430, същото се 
засяга от УЗ Оо и Пп1 в землището на с. Сопот. 

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове – фаза I“, и съпоставка на УЗ Оо в землището на 
с. Сопот, засяга имот 241.24 – част от 0,550 дка и Пп1 в чст от имот 241.56 - , а съгласно 
модела се засягат около 0,234 дка от разпространението му в границите на защитена 
зона BG0001493 “Централен Балкан - буфер“. 

Природно местообитание 6430 в ЗЗ „Централен Балкан – буфер“ е картирано в 
различни локалитети – по левия бряг на р. Росица, по десния бряг на Бяла река, по р. 
Негойчевица, до кв. Острец (гр. Априлци), по лявата заливна тераса на р. Калник и др. през 
м. юли, 2012 г. Полигоните са с разнообразно изложение и при наклони – от 1 до 100.  

Код    Име  Площ в % Устройствено зониране по 
 

      Защитената  ОУП Угърчин 
 

      зона    
 

         
 

6210  Полуестествени сухи   тревни   и   Не  се  засяга  от УЗ  и  место- 
 

  храстови съобщества върху варовик 3159.09 2.28 обитанието,нямадабъде 
 

  (Festuco Brometalia) (*важни   повлияно  пряко  или  косвено  от 
 

  местообитания на орхидеи)    ОУП  
 

       
 

        Не  се  засяга  от УЗ  и  место- 
 

6510 Низинни сенокосни ливади  1012.51 0.73 обитанието,нямадабъде 
 

        повлияно  пряко  или  косвено  от 
 

        ОУП  
 

        Не  се  засяга  от УЗ  и  место- 
 

6520  Планиниски сенокосни ливади 4378.99 3.16 обитанието,нямадабъде 
 

        повлияно  пряко  или  косвено  от 
 

        ОУП  
 

        Не  се  засяга  от УЗ  и  место- 
 

9130  Букови гори от типа  -Fagetum 21 501 14.811 обитанието,нямадабъде 
 

        повлияно  пряко  или  косвено  от 
 

        ОУП  
 

9150  Термофилни букови гори   Не  се  засяга  от УЗ  и  место- 
 

  (Cephalanthero-Fagion)  11271 8.146 обитанието,нямадабъде 
 

        повлияно  пряко  или  косвено  от 
 

        ОУП  
 

        Не  се  засяга  от УЗ  и  место- 
 

9170  Дъбово-габърови   гори   от   типа 3804.70 2.75 обитанието,нямадабъде 
 

  Galio-Carpinetum    повлияно  пряко  или  косвено  от 
 

        ОУП  
 

  Смесени гори от съюза Tilio-Acerion   Не  се  засяга  от УЗ  и  место- 
 

9180*  върху сипеи и стръмни склонове 2774.77 2.005 обитанието,нямадабъде 
 

        повлияно  пряко  или  косвено  от 
 

        ОУП  
 

           

        Не  се  засяга  от УЗ  и  место- 
 

91ВА  Мизийски гори от обикновена ела 179.36 1.29 обитанието,нямадабъде 
 

        повлияно  пряко  или  косвено  от 
 

        ОУП  
 

       1.41 Не  се  засяга  от УЗ  и  место- 
 

91МО  Балкано-панонски  церово-горунови 1949.24  обитанието,нямадабъде 
 

  гори      повлияно  пряко  или  косвено  от 
 

        ОУП  
 

91EO*  Алувиални гори с Alnus glutinosa и   Не  се  засяга  от УЗ  и  место- 
 

  Fraxinus   excelsior   (Alno-Pandion, 16,58 0,01198 обитанието,нямадабъде 
 

  Alnion incanae, Salicion    повлияно  пряко  или  косвено  от 
 

        ОУП  
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Съобществата са разпространени главно върху влажни средномощни до мощни почви, 
развити върху варовик или силикат. Наблюдаваните процеси на ерозия са слаби. 
Наблюдавани са комплекси на м. 6430 и м. 6210 и 91Е0, като се формира екотонна 
растителност между тях. Съобществата на местообитанието в зоната имат главно сенокосно 
ползване и по-слабо - пасищно. По повечето показатели природно местообитание 6430 в 
защитена зона „Централен Балкан – буфер“ се намира в благоприятно състояние. Предлагаме 
за референтна стойност на площта на местообитание 6430 в защитена зона „Централен 
Балкан – буфер“ да се приеме площта, получена в резултат на настоящото картиране, а 
именно – 386.87 ха или 0.28% от площта на зоната, която е получена при настоящето 
картиране и е единствената налична за защитената зона. 

От докладите за местообитание 6430, площта на природното местообитание в 
границите на защитената зона е  386.64 ха (0.28% от площта на зоната, 138363.00 ха). 

Тук се включват съобщества на еутрофни високи треви от 3 подтипа: 
В посетените полигони са описани над 100 растителни вида, формиращи  

съобществата на местообитанието. Видовото богатство е значително, като в зависимост 
от варирането на режима на овлажнение се изменя и видовия състав. Описани са 
видовете: Equisetum arvense, Crepis paludosa, Aegopodium podagraria, Epilobium hirsutum, 

Althaea officinalis, Calystegia sepium, Stachys palustris, Mentha sicata, Parietaria erecta, 

Anthriscus sylvestris, Alliaria petiolata, Geranium robertianum, Geranium phaeum, Stachys 

sylvatica, Telekia speciosa, Circaea lutetiana, Аrrhenatherum elatius, Calamagrostis 

arundinacea, Centaurea jacea, Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, Poa palustris, P. 

pratensis, Rumex acetosa, Filipendula  ulmaria,  Galium album, Juncus compressus, J. 

conglomeratus, J. effuses, J. tamasii, Lathyrus nissolia, Lathyrus pratensis, Leontodon hispidus, 

Lolium perenne, Luzula pillosa, Lysimachia nummularia, L. punctata, L vulgaris, Lythrum 

salicaria, Medicago falcata, Mentha spicata, Myosotis scorpioides, Ornithogalum pyramidale, 

Polygala vulgaris, Potentilla erecta, Ranununculus acris и др. 
Установени са до 15 типични вида за 16 m2 площ на пробните площадки, което е 

валидно за до 90% от площта на полигоните. 
 "Според Ръководството за БПС съобществата на картираните полигони се 

отнасят главно към алпийския пояс от клас Betulo -Adenostyletea; 

Тези типове тревни фитоценози намират разпространение в цялата страна покрай 
реки и потоци. 

От извършените теренни проучвания е видно, че такъв тип местообитание не е 
налично в посочената територия, а в УЗ Оо и Пп1 в землището на с. Сопот, засягаща 

имот 241.24 – част от 0,550 дка е урбанизирана територия, а 241.56 – част 5,417 дка е 
нива. 

На проучваната територия са формирани производни сериални съобщества с 
преобладаване на Calamagrostis epigeus (приземен вейник), Vicia grandiflora (едроцветна 
глушина), Potentilla argentea (сребрист очи-болец), Ajuga genevensis (женевско срещниче), 
Lamium purpu-reum (червена мъртва коприва), Taraxacum officinale (глухарче), Dipsacus 
laciniatus (нарязанолистна лугачка), Agrimonia eupatoria (камшик) и др. плевелни и рудерални 
видове. В отделни микрогрупировки и покрай синурите участват дървесни и храстови видове 
като Prunus cerasifera (джанка), Rosa canina (шипка), Euonymus europaeus (ръбест чашкодрян) 
и др. 
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Преобладаваща част от растителните съобщества се отнасят към клас Stelarietea mediae. 
Местообитанията са определени като производни и вторично преобразувани. 

подтип 3 – Високотревни съобщества в низините и предпланините 

 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  

Фиг. 5.1 Местоположение на УЗ Оо в землището на с. Сопот, засягаща част имот 
241.24, спрямо местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в 
равнините и в планинския до алпийския пояс. 
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Фиг. 5.2 Местоположение на УЗ Пп1 в землището на с. Сопот, засягаща част имот 
241.56 и по индуктивен модел около 4,870 дка от местообитание 6430 Хидрофилни 
съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс. 

 
Съобразно данните от проведеното картиране по проект „Картиране и опредееляне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“, природно 
местообитание 6430 е представен в защитената зона с обща площ от 386.87 ха или 0.28% от 
общата площ на защитената зона. Местообитание 6430 принципно се намира в 
непосредствената близост до речното легло. 

Обща оценка на състоянието на природно местообитание 6430 в зоната по трите 
критерия: Благоприятно състояние. 

 
Предвидената УЗ Оо в землището на с. Сопот, засягаща част имот 241.24 – на площ 

от 0,55 дка от зоната, по индуктивен модел 0,230 дка от 6430 и Пп1 в имот 241.56  с площ 
от зоната в част – 5,417 дка, а засяга по индуктивен модел от 6430 – 4,870 дка, съответно 
попадат в землището на Сопот в урбанизирана територия и в нива. 

 
 
Въздействия 
 

Очаквани въздействия  
При реализацията на УЗ Оо в землището на с. Сопот, засягаща част имот 241.24 – на 

площ от 0,55 дка и Пп1 в имот 241.56  с площ от зоната в част – 5,417 дка се засяга 
екологичния комплекс на агроландшафтите и урбанизираните територии, които са силно 
антропагенно и техногенно повлиян от човешката дейност при отглеждането на култури от 
едногодишни растителни видове на тази площ. В този си вид тази територия от 0,550 дка 
не представлява природно местообитание 6430 и засегнатата площ няма да даде 
отражение върху целостта на местообитанието. В имота не са установени редки и защитени 
растителни видове и растителни съобщества. При реализиране на проектираните 
устройствени зони се очаква да бъде унищожена вторична растителност съставена от широко 
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разпространени плевелни, рудерални и пасищни видове. Ще бъдат преобразувани и 
вторични и производни земеделски местообитания.  
Пряко унищожаване на мястото на изграждане УЗ Оо и Пп1. При изграждане на 

устройствена зона Оо ще бъдат засегнати 0,550 дка урбанизирани територии и Пп1 – 5,417 

дка, които не могат да бъдат причислени към този тип местообитание. С разораването и 
изграждане на пътна и друга инфраструктура те са загубили своите качества на природен тип 
местообитание. 
 
Въздействие – Не се очаква.  
Степен на въздействие – 0.  
Фрагментация. Изграждането на устройствена зона Оо и Пп1 няма да доведе до 
фрагментиране на местообитанието. В този си вид тази част от местообитанието не може да 
бъде причислена към типа 6430. Това е изкуствена агроценоза, антропогенно и техногенно 
повлияна. 
 
Навлизане на неместни видове. Въздействието на този фактор се увеличава ако при 

ландшафтното оформяне на територията на устройствената зона се използват не типични за 
района растителни видове. 
 

Таблица 5.4 Въздействие върху природно местообитание 6430 Хидрофилни 
съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При нашите теренни проучвания се установи, че полигона в имоти 241.24-

урбанизирана територия с частична пътна инфраструктура и 241.56 - нива, като в 
обхвата на тази земя попада и рудерална растителност. Подобни площи могат да се 
категоризират, като местооби-тание 6430. Поради тази причина смятаме, че 
въздействие върху него няма да има. 

 

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. 

 Параметри и   Обща площ 
  Видов състав 

  Инвазивни видове 
 

 

 Въздействия        
 

           
 

Пряко унищожение на  Не се очаква  Не се очаква  Не се очаква 
 

местообитанието  въздействие  въздействие  въздействие 
 

        
 

 Граници (екотон) на  Не се очаква  Не се  очаква  Не се очаква 
 

местообитанието  въздействие  въздействие  въздействие 
 

         
 

Фрагментация 
 Не се очаква  Не се очаква  Не се очаква 

 

 въздействие  въздействие  въздействие  

      
 

       
 

Опасност от битово и др.  

Не се очаква 
въздействие 
  

Не се очаква 
въздействие 
  

Не се очаква 
въздействие 
 

 

замърсявания          
 

Кумулативно  Не се очаква  Не се очаква  Не се очаква 
 

       
 

въздействие  въздействие  въздействие  въздействие 
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В стандартния формуляр на защитена зона “Централен Балкан - буфер” природно 
местообитание 6510 не е включено и няма отбелязана референтната стойност за 
разпространението му в зоната (138363.00 ха). 

Съобразно данните от проведеното картиране, природно местообитание 6510 е 
представено в ЗЗ “Централен Балкан - буфер” с обща площ от 1012.51 ха или 0.73% от 
общата площ на ЗЗ (138363.00 ха). Установената площ е единствената известна за 
природното местообитание в зоната. 

Полигоните на местообитанието се намират в близост до населени места. В част от тях 
е наблюдавано строителство, овощни градини и др., фрагментиращи природно 
местообитание 6430. Фрагментация съществува в около 25% от площта на полигоните в 
защитена зона. 

Природно местообитание 6510 в ЗЗ „Централен Балкан – буфер“ е картирано в 
различни локалитети – по левия бряг на р. Росица, по десния бряг на р. Стърна река и др. 
през м. юни, 2012 г. Полигоните са с разнообразно изложение и при наклони – от 1 до 200.  
Съобществата са разпространени главно върху влажни, умерено влажни и сухи,  главно 
средномощни почви. Ерозията на почвата е слаба, или липсва такава. Наблюдавани са 
комплекси на м. 6510 с м. 6210 и 91W0. Съобществата на местообитанието в зоната имат 
главно сенокосно ползване, като част от тях са изоставени ливади в сукцесионно развитие, с 
променен видов състав и не могат да бъдат отнесени към м. 6510. По повечето показатели 
природното местообитание в защитена зона „Централен Балкан – буфер“ се намира в 
благоприятно състояние. Неблагоприятно е състоянието по отношение на наличието на 
фрагментацията на съобществата и параметъра коситба. Подобряването на състоянието на 
хабитата е свързано с подобряване на демографските и икономически фактори в страната, 
както и с контролирането на строителните инициативи. Предлагаме за референтна стойност 
на площта на местообитание 6510 в защитена зона „Централен Балкан – буфер“ да се приеме 
площта, получена в резултат на настоящото картиране – 1012.83 ха или 0.73% от площта на 
зоната (138363.00 ха), която е съобразена с наличната актуална теренна информация и е 
единствената съществуващата за защитената зона. 

 
Съгласно цифровите модели за разпространение на местообитание 6510, същото се 

засяга от УЗ ДопСоп в землището на с. Кирчево. 
 Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза I“, и съпоставка на УЗ ДопСоп в землището на с. 
Кирчево, засяга имоти: 

 

№ по 
ред 

Землище № на имот 
Площ 

дка 
Вид на 
имота 

Вид 
територия 

НТП 

Ново предвиждане 
за устройствена 

зона/инфраструкту
ра 

1.  Кирчево 36943.18.36 
 

3,137 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

ливада 
 

ДопСоп 
Съществуващат 
черни пътища и 

основи се 
селскостопански 

сгради 

2.  Кирчево 36943.18.24 7,275 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

ливада 
 

ДопСоп 
Съществуващат 
черни пътища и 

основи се 
селскостопански 
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От извършените теренни проучвания е видно, че такъв тип местообитание не е 
налично в посочената територия. Определените имоти в УЗ ДопСоп в землището на с. 
Кирчево са вече урбанизирани територии, предимно обработваеми, налични стопански 
постройки, такива в който личат основите им или заети от предимно дървестна и 
храстова растителност Juglans regia, Prunus spinosa, Rosa canina, Rubus idaeus, Crataegus 

monogyna и др., които в миналото са били обработваеми или заети от стопански 
постройки и пътна инфраструктура. Общата заета площ от УЗ ДопСоп попадаща в 
границте на ЗЗ BG0001493 Централен Блакан-буфер е 26,085 дка. Това е и площта, в 
която според моделите от картирането се среща местообитание 6510. 

сгради и 
съоръжения 

3.  Кирчево 36943.18.52 3,304 
Поземлен 

имот 
Територия за 

транспорт 
Местен път 

ДопСоп 
Съществуващат 

местен път 

4.  Кирчево 36943.18.43 
Част 1,298 
(от общо 

1,563) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

ливада 
 

ДопСоп 
Съществуващат 
черни пътища и 

основи се 
селскостопански 

сгради и 
съоръжения 

5.  Кирчево 36943.18.53 0,847 
Поземлен 

имот 
Територия за 

транспорт 

За друг 
поземлен имот 
за движение и 

транспорт 

ДопСоп 
Съществуващат 

местен път 

6.  Кирчево 36943.18.21 
0,730 

(от общо 
1,843) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

ливада 
 

ДопСоп 
 

7.  Кирчево 36943.18.30 
1,376 

(от общо 
1,500) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

ливада 
 

ДопСоп 
 

8.  Кирчево 36943.18.63 
0,241 

(от общо 
1,280) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

ливада 
 

ДопСоп 
 

9.  Кирчево 36943.18.20 
0,052  

(от общо 
1,401) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

ливада 
 

ДопСоп 
Съществуваща 

постройка заемаща 
цялата част на 

имота 
 

10.  Кирчево 36943.18.62 
0,071  

(от общо 
0,480) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

ливада 
 

ДопСоп 
Обработваема нива 

на терен 

11.  Кирчево 36943.18.15 
0,133  

(от общо 
0,673) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

ливада 
 

ДопСоп 
Обработваема нива 

на терен 

 Обща площ 26,085     
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Теренните проучвания показват, че преобладаваща част от растителните 

съобщества се отнасят към рудералните и антропогенно повлияни комплекси.. 

Местообитанията са определени като производни и вторично преобразувани. 

Фиг. 5.3 Местоположение на УЗ ДопСоп в землището на с. Кирчево, спрямо 
местообитание 6510 Низинни сенокосни ливади. 

 
Съобразно данните от проведеното картиране по проект „Картиране и опредееляне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“, референтна 
стойност на площта на местообитание 6510 в защитена зона „Централен Балкан – буфер“ да 
се приеме площта, получена в резултат на настоящото картиране – 1012.83 ха или 0.73% от 
площта на зоната (138363.00 ха). 

Обща оценка на състоянието на природно местообитание 6510 в зоната по трите 
критерия: Неблагоприятно – незадоволително състояние.. 

 
От извършените теренни проучвания е видно, че такъв тип местообитание не е 

налично в посочената територия. Определените имоти в УЗ ДопСоп в землището на с. 
Кирчево са вече урбанизирани територии, предимно обработваеми, налични стопански 
постройки, такива в който личат основите им или заети от предимно дървестна и 
храстова растителност Juglans regia, Prunus spinosa, Rosa canina, Rubus idaeus, Crataegus 

monogyna и др., които в миналото са били обработваеми или заети от стопански 
постройки и пътна инфраструктура. Общата заета площ от УЗ ДопСоп попадаща в 
границте на ЗЗ BG0001493 Централен Блакан-буфер е 26,085 дка. Това е и площта, в 
която според моделите от картирането се среща местообитание 6510. 

Теренните проучвания показват, че преобладаваща част от растителните съобщества се 
отнасят към рудералните и антропогенно повлияни комплекси. Местообитанията са 
определени като производни и вторично преобразувани. 
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Въздействия 

 

Очаквани въздействия 

 

При реализацията на УЗ ДопСоп попадаща в границте на ЗЗ BG0001493 Централен 
Блакан-буфер се засяга екологичния комплекс на агроландшафтите и урбанизираните 
територии, които са силно антропагенно и техногенно повлиян от човешката дейност при 
отглеждането на култури от едногодишни растителни видове на тази площ. В този си вид 
тази територия от е 26,085 дка не представлява природно местообитание 6510 и засегнатата 
площ няма да даде отражение върху целостта на местообитанието. В територията не са 
установени редки и защитени растителни видове и растителни съобщества. При реализиране 
на проектираните устройствени зони се очаква да бъде унищожена вторична растителност, 

съставена от широко разпространени плевелни, рудерални и пасищни видове. Ще бъдат 
преобразувани и вторични и производни земеделски местообитания. 

 

Пряко унищожаване на мястото на изграждане УЗ ДопСоп. При изграждане на УЗ 
ДопСоп ще бъдат засегнати 26,085 дка урбанизирани територии, които не могат да бъдат 
причислени към този тип местообитание. С разораването и изграждане на пътна и друга 
инфраструктура те са загубили своите качества на природен тип местообитание. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Фрагментация. Изграждането на устройствена зона ДопСоп няма да доведе до 
фрагментиране на местообитанието. В този си вид тази част от местообитанието не може да 
бъде причислена към типа 6510. Това е изкуствена агроценоза, антропогенно и техногенно 
повлияна. 

 

Навлизане на неместни видове. Въздействието на този фактор се увеличава ако при 

ландшафтното оформяне на територията на устройствената зона се използват не типични за 
района растителни видове. 

 

Таблица 5.5 Въздействие върху природно местообитание 6510 Низинни сенокосни 
ливади 

 Параметри и   Обща площ 
  Видов състав 

  Инвазивни видове 
 

 

 Въздействия        
 

           
 

Пряко унищожение на  Не се очаква  Не се очаква  Не се очаква 
 

местообитанието  въздействие  въздействие  въздействие 
 

         

 Граници (екотон) на  Не се очаква  Не се  очаква  Не се очаква 
 

местообитанието  въздействие  въздействие  въздействие 
 

          

Фрагментация 
 Не се очаква  Не се очаква  Не се очаква 

 

 въздействие  въздействие  въздействие  

      
 

        

Опасност от битово и др.  

Не се очаква 
въздействие 

 
 

Не се очаква 
въздействие 

 
 

Не се очаква 
въздействие 

 
 

замърсявания          
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При нашите теренни проучвания се установи, че полигоните предвидени за УЗ 
ДопСоп са урбанизирани територии, предимно обработваеми, налични стопански 
постройки, такива в който личат основите им или заети от предимно дървестна и 
храстова растителност, които в миналото са били обработваеми или заети от 
стопански постройки и пътна инфраструктура, като в обхвата на тази земя попада и 
рудерална растителност. Подобни площи не могат да се категоризират, като 
местообитание 6510. Поради тази причина смятаме, че въздействие върху него няма да 
има. 

 

91W0 Мизийски букови гори


 

Природно местообитание 91W0 е установено в защитената зона на площ от 7679.15 hа, 
което се равнява на 5.6 % от общата площ на защитената зона (138363.00 hа). По Стандартен 
формуляр местообитанието заема 16.64 % от площта на зоната, т.е. получената площ е много 
под референтната за зоната. 

 

В състава на първия дървесен етаж са описани 21 вида дървета. Доминира букът 
(Fagus sylvatica), 3-5, само в няколко полигона обилието му е 2. Съдоминант е габърът 
(Carpinus betulus) с вариращо обилие от 1 до 3. Eдинично е участието на: Acеr cameste, A. 

heldreichii, A. pseudoplatanus, Alnus glutinosa, A. incana, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Fr. 

ornus, Populus nigra, P. tremula, Prunus avium, Quercus cerris, Q. dalecham-pii, Salix caprea, 

Tilia tomentosa. На места по-голямо е обилието на Pinus sylvestris, Robina pseudoacacia и 
Picea abies, като наличието на последните видове е резултат от провеждани в миналото 
реконструкции с иглолистни и залесяване с акация. В някои полигони индивиди от видовете 
Corylus avellana, C. colurna и Cornus mas достигат пър-вия дървесен етаж. Установени са 
около 82 вида, формиращи приземните етажи. 

Средното пороективно покритие на храстовите видове е 20-30%, като видовото 
разнообразие на етажа включва 14 вида храсти: Rubus hirthus, R. idaeus, Corylus avel-lana, C. 

colurna, Sambucus nigra, S. torminalis, Ruscus hypoglossum, Cornus mas, Sorbus torminalis, 

Crataegus monogyna, Corylus avellana, Rosa canina, R. arvensis, Juniperus communis и Hedera 
helix. Видовото разнообразие на тревния етажа се формира от 68 тревни вида. На места по-

често срещани са видовете: Luzula forsteri, Luzula luzuloides, Dryopteris filix-mas, 

Brachypodium sylvaticum, Melica uniflora, Poa nemoralis, Circaea luteliana, Euphorbia 

amygdaloides, Galium odoratum, Geranium robertianum, Lamiastrum galeobdolon, Mycelis 

muralis, Polygonatum verticillatum, Prenanthes purpurea, Carex sylvatica, Glechoma hederaceae, 

G.hirsuta, Helleborus odorus, Lathyrus niger, Melittis melissophyllum, Mercurialis perennis, 

Micropyrum tenellum, Prunella vulgaris, Sanicula europaea, Viola reichenbachiana, Viola 

riviniana, Leucobryum glaucum и др. 
 

На малки площи е провеждана реконструкция с бял бор, смърч и акация. На по-

плитки почви и по-големи наклони се наблюдава инвазия на орлова папрат и къпина, а на 

Кумулативно  Не се очаква  Не се очаква  Не се очаква 
 

       
 

въздействие  въздействие  въздействие  въздействие 
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места е увеличено участието на трепетликата и дивата череша. Интензивната паша на дивеча, 

развъждан от ловните стопанство води до ликви-диране на младите поници и леторасли, 
което пречи за естественото възобновяване на гората. 
 

Обща оценка на местообитание 91W0 в зоната по трите критерия: Неблагоприятно 
незадоволително състояние. 

Характеристика на терена. 
В землището на с. Кирчево се предвижда обособяване на територия за добив на полезни 
изкопаеми – скалооблицовъчни материали. Устройствената зона е с приблизителна площ от 
2,2996 ха и обхваща части от два имоти 017013 и 042048. В границите на тези два имота са 
налични съгласно ЛУП на ДГС Лесидрен три горски подотдела 28-2, 28-щ и 28-ю. От 
теренната работа се установи, че в имот 042048, съответно горски подотдел 28-щ се срещат 
елементи на местообитание 91W0 Мизийски букови гори, но в комплекс със 9170 Дъбово-
габърови гори от типа Galio Carpinetum. В подотдел 28-щ доминира Fagus sylvatica и 
Carpinus betulus (който е представен предимно като подлес), но и с участието на 
преобладаване на Quercus petraea. Подотдел 28-ю, не може да се определи, като тип 
природно местообитание обект на опазване в защитената зона, тъй като в него е проведена 
сеч, преди повече от 7-8 години и в момента не представлява местообитание, в него са 
налични млади дървета на Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Quercus petraea и единично 
участие на Pinus sylvestris. 

 
Въздействия 
Пряко унищожаване на площи при използването на територията за добив на полезни 
изкопаеми. Общата площ на местообитанието, която ще бъде засегната е 1.2522 ha, (горски 
фонд) или 0.016% от площта на природното местообитание (7679,15 ha) в грани-ците на 
защитената зона. Засегнатата площ е твърде малка, за да не предизвика промяна във 
функциите на природното местообитание в границите на защитената зона. 
 
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1.  

Фрагментация. Реализиране на устройствена територия за добив на полезни изкопаеми 
няма да доведе до фрагментация на местообитанието, тъй като се засяга малка площ, която 
не го разделя на части. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 

Нахлуване на чужди видове. Въздействието на този фактор се увеличава при 
рекуливация на терена около новата устройствена територия, ако се използват видове 
нехарактерни за региона. 

 

Таблица 5.6 Въздействия върху местообитание 91W0 Мизийски букови гори 

 Параметри и  Обща площ 
 Видов състав 

  Инвазивни видове  

 Въздействия     
 

        
 

Пряко унищожение на 
 Очаква се въздействие върху     Очаква се незначително 

 

 1.2522 ha от площта на  Очаква се въздействие  въздействие  

местообитанието    
 

 местообитанието      
 

        
 

 Граници (екотон) на  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие 
 

местообитанието     
 

       
 

Фрагментация 
 Не се очаква въздействие 

 Не се очаква въздействие 
 Не се очаква 

 

   въздействие  

        
 



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

205 

Опасност от битово и др.        
 

замърсявания (напр. аварии  Очаква се въздействие  Очаква се въздействие  Очаква се въздействие 
 

в инфраструктурата).        
 

Кумулативно въздействие 
 Очаква се слабо кумулативно  Очаква  се кумулативно  Очаква се слабо 

 

 въздействие  въздействие  кумулативно въздействие  

     
 

         
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.4 Местоположение на устройствена територия за добив на полезни 
изкопаеми в землището на с. Кирчево, спрямо местообитание 91W0 Мизийски букови 
гори, като съпоставка с предоставената от МОСВ информация за местположението му в 
зоната  

 

5.2 Степен на въздействия върху местообитания и популациите на приоритетни 
животински видовете - предмет на опазване на защитена зона BG0001493 Централен 
Балкан – буфер 

Фаунистичният комплекс включва видове с преобладаващо евросибирско и европейско 
разпространение. 

Оценката на състоянието и въздействието на планираните устройствени зони в ОУП на 
община Угърчин върху местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона 
и определяне степента на въздействие са резултат от направените теренни проучвания в 
границите на територията на устройствените зони. Заедно с резултатите от направените 
теренни проучвания е използван и формуляра за BG0001493 Централен Балкан - буфер, 

както и наличните литературни данни. На база на тази информация, характерът на 
предвидената за застрояване територия и биологичните изисквания на видовете предмет на 
опазване, е изяснен фаунистичният комплекс, които евентуално може да бъдат засегнат от 
реализацията на ОУП на община Угърчин. 

 

5.2.1 Очаквано въздействие върху безгръбначните животни предмет на опазване в 
защитена зона BG0001493 Централен Балкан – буфер 

 

В защитена зона „Централен Балкан - Буфер” предмет на опазване са 14 вида 
безгръбначни животни. 
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Код Българско име Латинско име 
   

 Безгръбначни  
1087 Алпийски сечко Rosalia alpina 

   

1078 Тигров молец на Джърси (Еуплагия) Euplagia quadipunctaria 
   

1083 Голям еленов рогач Lucanus cervus 
   

1089 Буков сечко Morimus asper funereus 
   

1088 Голям (Обикновен) сечко Cerambyx cerdo 
   

4053 Обикновен паракалоптенус Paracaloptenus caloptenoides 
   

4052 Червенокрака Одонтоподизма Odontopodisma rubripes 
   

1084 Осмодерма Osmoderma eremita 
   

4042 Полиоматус Polyommatus eroides 
   

1065 Еуфидриас Euphydryas aurinia 
   

1060 Лицена Lycaena dispar 
   

4045 Ценагрион Coenagrion ornatum 
   

1093 Поточен рак Austropotamobius torrentium 
   

1032 Овална речна мида Unio  carassus 
   

 

Безгръбначни (Invertebrata) 
 
1078 Тигров молец на Джърси (Еуплагия) (Еuplagia quadripunctaria)


 

Местообитания. Среща се в основните райони за пеперуди (по Бешков) като Попинци, 
Долината на р. Арда, Калиманци, Златни пясъци, Триград, Ропотамо и други места. 
Предпочита карстови райони с гори и ливади. Обитава райони с мезофитна растител-ност в 
открити пространства и окрайнини на широколистни гори. Гъсениците на тази пепруда се 
развиват обикновено по живовляка (Plantago sp.) и детелината (Trifolium sp.), но също така и 
по листата на дъбовите и буковите дървета. 

 
Оценка на популацията в зоната. До края на 2012 г. са установени 12 георефери-рани 

находища в зоната. В стандартния формуляр популацията на вида е отбелязана с (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 възстано-

вяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване). Степента на изолираност на попула-цията, 
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) (почти) изолирана популация. 

Според степента на пригодност подходящите местообитания в се разделят на две 
групи: 


 Площ на оптимално заетите местообитания в находищата - 6 721.68 ha.

 


 Обща площ на потенциалните местообитания в зоната - 74 172.86 ha (53.62% от 

площта на от площта на зоната. от площта на зоната. площта на зоната.

 

Хранителните растения на вида са пионерните видове – леска, глухарче, коприва, 
къпина и др. причиняващи обрастването – 12 %. 
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Обща оценка на ПС на вида за зоната: Благоприятно състояние в зоната. 
 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. По време на 

собственото проучване на територията на бъдещите устройствени зони видът не е установен. 
Устройствените зони засягат потенциални местообитания на вида в зоната. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
Потенциални заплахи за местообитанията. По време на теренните изследвания на 

територията предвидена в ОУП на община за изграждане на нови устройствени зони не е 
установено достатъчно присъствие на подходящи за развитието на вида дървета, които да са 
във фаза старост. При тези теренни изследвания видът не е установен. 

 

Таблица 5.7 Пригодност на засегнатите местообитания на Еuplagia quadripunctaria  
Населено Площ   (ha)   на Брой   пъти на Пригодност  на Устройствена Имоти 
място засегнати засягане на местообитания зона  

 местообитания Устройствената 
на Еuplagia 
quadripunctaria   

 от УЗ зона     

Кирчево 2.2996 1  Подходящи 

Добив на 
скалооблицовачн

и материали 
17.13 
42.48 

       

  
На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 

Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от потенциално 
местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за добив на 
скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие изразяващо се в 
отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0031% от площта 
на местообитанието в защитената зона. 
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Фиг. 5.5 Засегнати местообитания на Еuplagia quadripunctaria при с. Кирчево 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие - 1. 

 

1087 Алпийски сечко (Rosalia alpinа) 
Местообитания. Обитава основно букови гори, но може да се размножава и в брясто-

ве, габъри, липи, кестени. Ларвите живеят в мъртвата дървесина 3 години. 
 
Оценка на популацията в зоната. До края на 2012 г. са установени 7 геореферирани 

находища. В стандартния формуляр популацията на вида е отбелязана, като рядка (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 възстано-

вяване се оценява на (В) ) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката 
на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично дегра-дирало 
състояние и лесно възстановяване). Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (C) средно или слабо опазване (всички други 
комбинации). Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) 
добра стойност. 

 
Общата площ на подходящите местообитания е 54074.15 ha и площ на потенциал-ните 

местообитания е 81321.25 ha. Увредените територии в зоната са 3.5 % от площта на 
известните находища на вида. 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: По параметър 1-3 

Благоприятно състояние по Параметър 4 Неблагоприятно - незадоволително 
състояние. 

 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. По време на 

собственото проучване на територията на бъдещите устройствени зони видът не е установен. 
Устройствените зони засягат потенциални местообитания на вида в зоната. 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
Потенциални заплахи за местообитанията. По време на теренните изследвания на 

територията предвидена в ОУП на община за изграждане на нови устройствени зони не е 
установено достатъчно присъствие на подходящи за развитието на вида дървета, които да са 
във фаза старост. При тези теренни изследвания видът не е установен. 

Таблица 5.8 Пригодност на засегнатите местообитания на Rosalia alpinа  
Населено Площ   (ha)   на Брой   пъти на Пригодност  на Устройствена Имоти 
място засегнати засягане на местообитания зона  

 местообитания Устройствената на Rosalia alpinа   
 от УЗ зона     

Кирчево 2.2996 1  Подходящи 

Добив на 
скалооблицовачн

и материали 
17.13 
42.48 
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На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от потенциално 
местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за добив на 
скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие изразяващо се в 
отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0028% от площта 
на местообитанието в защитената зона. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 5.6 Засегнати местообитания на Rosalia alpinа при с.Кирчево 

 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие - 1. 

 

1083 Голям еленов рогач (Lucanus cervus)


 

Местообитания. Обитава покрайнини на просветни широколистни и смесени гори. 
Ларвите се развиват в гнила дървесина на дънери, пънове и корени на Quercus, Tilia, Fagus, 

Salix, Populus, Corylus, Fraxinus, Castanea, овощни дървета (череша), рядко е намиран в 
иглолистни дървета. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр популацията на вида е 

отбелязана, като рядка (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 (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) средно или слабо опазване 
(всички други комбинации). Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (В) добра стойност. 



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

210 

 

До края на 2012 г. са установени общо 5 геореферирани находища. Общата площ на 
подходящите местообитания е 4772.56 ha и площ на потенциалните местообитания е 
66734.47 ha. Увредените територии са 10.1 % от площта на известните находища на вида. 

 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: По параметър 1-3 

Благоприятно състояние по Параметър 4 Неблагоприятно – незадоволително 
състояние. 

 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Видът не е 

установен на територията на устройствена територия за добив на скалооблицовъчни 
материали на фирма „ТехСел“ ООД  до с. Кирчево. Присъствието на този вид е свързано със 
стари, гниещи дъбови дървета, каквито не са установени в проектираните устройствени зони, 
в границите на защитената зона. Устройствените зони засягат потенциални местообитания на 
вида в зоната. 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. По време на теренните изследвания на 

територията предвидена в ОУП на община за изграждане на нови устройствени зони не е 
установено достатъчно присъствие на подходящи за развитието на вида дървета, които да са 
във фаза старост. При тези теренни изследвания видът не е установен. 

 

Таблица 140 Пригодност на засегнатите местообитания на Lucanus cervus 
 

Населено Площ   (ha)   на Брой   пъти на Пригодност  на Устройствена Имоти 
място засегнати засягане на местообитания зона  

 местообитания Устройствената на Rosalia alpinа   
 от УЗ зона     

Кирчево 2.2996 1  Подходящи 

Добив на 
скалооблицовачн

и материали 
17.13 
42.48 

       
  

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от потенциално 
местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за добив на 
скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие изразяващо се в 
отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0034% от площта 
на местообитанието в защитената зона. 
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Фиг. 5.7 Засегнати местообитания на Rosalia alpinа при с.Кирчево 

 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие - 1. 

 

1089 Голям буков сечко (Morimus asper funereus)


Местообитания. Обитава предимно широколистни и смесени гори (Fagus, Populus, 

Tilia, Acer, Salix, Carpinus, Quercus и др.), но също така се среща и в иглолистни гори. 
Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр популацията на вида е 

отбелязана, като рядка (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 (добре запазени еле-

менти, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в сред-но 
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване). Степента на изолира-ност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) средно или слабо 
опазване (всички други комбинации). Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (В) добра стойност.  

До края на 2012 г. са установени 5 геореферирани находища в защитената зона. Общата 
площ на подходящите местообитания е 79922.4 ha и площ на потенциалните местообитания е 
95185.07 ha. Увредените територии са 1.1 % от площта на известните находища на вида. 
Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: :  

По параметър 1-3 Благоприятно състояние по Параметър 4 Неблагоприятно - 
незадоволително състояние. 

 
Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Видът не е 

установен на територията на устройствена територия за добив на скалооблицовъчни 
материали на фирма „ТехСел“ ООД  до с. Кирчево. Присъствието на този вид е свързано със 
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стари, гниещи дъбови дървета, каквито не са установени в проектираните устройствени зони, 
в границите на защитената зона. Устройствените зони засягат потенциални местообитания на 
вида в зоната. 

 
Въздействия 
 
Очаквани въздействия по време на строителството. 
 
Потенциални заплахи за местообитанията. По време на теренните изследвания на 

територията предвидена в ОУП на община за изграждане на нови устройствени зони не 

установено достатъчно присъствие на подходящи за развитието на вида дървета, които да са 
във фаза старост. При тези теренни изследвания видът не е установен. 

 

Таблица 5.9 Пригодност на засегнатите местообитания на Morimus asper funereus  
Населено Площ   (ha)   на Брой   пъти на Пригодност  на Устройствена Имоти 
място Засегнати  засягане на местообитания зона  

 местообитания Устройствената 
на Morimus asper 

funereus   
 от УЗ зона     

Кирчево 2.2996 1  Подходящи 

Добив на 
скалооблицовачн

и материали 
17.13 
42.48 

       
  

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от потенциално 
местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за добив на 
скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие изразяващо се в 
отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0024% от площта 
на местообитанието в защитената зона. 
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Фиг. 5.8 Засегнати местообитания на Morimus asper funereus при с.Кирчево 

 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие - 1. 

 

1065 Euphydryas aurinia
 

Местообитания. Среща се в много различни типове местообитания, като влажни, 
защитени пасища, варовити пасища. Често влажни ливади, но също и сухи склонове.  

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр популацията на вида е 

посочена като рядка (R). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 

популациите на цялата територия на страната се оценява на (В) 15% >= p >2%. Степен-

та на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и въз-можности 
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 (А) (почти) изолирана 
популация. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 
отлична стойност. 

 

До края на 2012 г. няма установени геореферирани находища. Общата площ на 

потенциалните местообитания е 12 746,82 ha и площ на териториите с оптимални условия за 
популациите на вида 0,00 ha. 

 

Обща оценка по четирите критерия на БПС за вида: Благоприятно състояние. 
Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. При нашите теренни 
проучвания на територията на бъдещите устройствени зони с. Кирчево – Пч1, ДопСоп и Пп1 
и с. Лесидрен – Жм1, включени в ОУП на община Угъричин, видът не е установен. 



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

214 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат известни находища на вида 

в зоната. Проектираната територия на устройствените зони с. Кирчево – Пч1, ДопСоп и Пп1 
и с. Лесидрен – Жм1, включени в ОУП на община Угъричин. От общата засегнати 
потенциални местообитания на Euphydryas aurinia по данни на МОСВ са засегнати от 
предвижданията на ОУП са 3,8708 дка или 0,030% от потенциалните местообитания. Според 

оценка на екипа изготвят ДОСВ, само в землището на с. Кирчево в част от УЗ ДопСоп се 
засягат 0,2347 ха от потенциални местообитания или 0,002% от подходящи потенциални 
местообитания на вида в зоната. 
 

Таблица 5.10 Пригодност на засегнатите местообитания на Euphydryas aurinia 

Населено място 

Площ (ха) на 
засегнатите 

местообитания в 
УЗ по данни 

МОСВ 

Пригодност на 
местообитанията 

на Euphydryas 

aurinia доклади 
МОСВ 

Състояние на 
местообитанието 

от теренна 
проучания на 
екип ДОСВ 

Имоти в УЗ 
Устройствена 

зона 

с. Кирчево 0,3775  потенциално 

Урбанизирана 
територия, 

цялата площ на 
имота 

представлява 
производствена 

зона 

8.10 
8.11 
 8.12 

Пч1 

с. Кирчево 

1,7786 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,2347 

Потенциално 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

потенциално 

Урбанизирана 
територия, 

цялата площ на 
имота 

представлява 
производствена 
зона или е част 

от локална пътна 
инфраструктура 

 
Ливадни 

съобщества, 
потенциални 

местообитания 
на вида  

18.36 
18.24 
18.52 
18.43 
18.53 
18.20 
18.62 
18.15 
18.1 

 
18.21 
18.30 
18.63 

 
 
 
 

ДопСоп 

с. Кирчево 0,3846 потенциално 

Урбанизирана 
територия, 

цялата площ на 
имота 

представлява 
производствена 
зона или е част 

от локална пътна 
инфраструктура 

18.10 
18.11 

Пп1 

с. Лесидрен 1,0954 потенциално 
Урбанизирани 
територии със 
съществуващи 

141.96 
141.117 
130.383 

Жм1 
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жилищни 
постройки, 
стопански 
дворове и 

овощна градина 

130.384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.9 С. Кирчево – УЗ Пч1 – потенциални местообитания на Euphydryas aurinia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.10 С. Кирчево – УЗ ДопСоп – потенциални местообитания на Euphydryas 

aurinia 
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Фиг. 5.11 С. Кирчево – УЗ Пп1 – потенциални местообитания на Euphydryas aurinia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.12 С. Лесидрен – УЗ Жм1 – потенциални местообитания на Euphydryas aurinia 
 

Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 

 

1060 Lycaena dispar

Местообитания. Обитава влажни, по-рядко сухи тревисти места в близост до езера, 
канавки, изкопи, потоци, реки и др. източници на влага. Широко разпространен, макар и 
локален, в цялата страна до около 800 м надм. вис. 
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Оценка на популацията в зоната. До края на 2012 г. няма установени георефери-

рани находища в защитената зона. В стандартния формуляр популацията е означена, като 
рядка (R). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с попула-циите 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 изолира-ност 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. 

 

Общата площ на потенциалните местообитания е 4 510,51 ha и площ на териториите с 
оптимални условия за популациите на вида според крайната карта е 210,28 ha. 

 

Обща оценка по четирите критерия на БПС за вида: Благоприятно. 
Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. По време на 

собственото проучване на територията на бъдещите устройствени зони видът не е установен. 
Устройствените зони не засягат потенциални местообитания на вида в зоната. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
Потенциални заплахи за местообитанията. При реализация на Общия устройствен 

план на община Угърчин потенциалните и оптимални местообитания на вида не се засягат. 
Не се очаква пряко въздействие върху вида, неговата популация и местообитания. 

 

Таблица 5.11 Оценка на вероятните въздействия върху местообитанията на вида 
Еuplagia quadripunctaria 

 
Въздействия  Брой индивиди  Площ местообитания  Биокоридори 

 

Параметри       
 

Унищожаване или     Не се очаква въздействие  

увреждане на потенциални Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие  

  
 

местообитания на вида       
 

 Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 
 

Смъртност на индивиди       
 

Прекъсване на биокоридори 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

 

      
 

     
 

Повишена опасност от  Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 
 

пожари      
 

      
 

Опасност от битово и др.       
 

замърсявания (напр. Аварии Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие 
 

в инфраструктурата)       
 

       
 

Кумулативно въздействие 
 Не се очаква кумулативно  Не се очаква кумулативно  Не се очаква кумулативно 

 

 въздействие  въздействие  въздействие  
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Очаквани въздействия по време на експлоатацията  
Не се очакват. 

Въздействие – без въздействие. 
Степен на въздействие – 0. 

 

4053 Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides)


Местообитания. Обитава ксерофитни тревисто-храстови или тревисти съобщества, 
открити сухолюбиви тревни съобщества върху плитки почви и речни наноси, изоста-вени 
или обработваеми ниви и градини, тревна растителност всред овощни насажде-ния. 

 

Оценка на популацията в зоната. Видът не се среща в зоната. До края на 2012 г. не 

са установени находища на целевия вид на територията на защитената зона. Видът никога не 
е бил регистриран в зоната. Територията на защитена зона „Централен Балкан-буфер” в 
миналото е доминирана от мезофитни широколистни гори, които не са позволили 
заселването на популации на вида. В стандартния формуляр популацията е означена, като 
рядка (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 (А) отлично опазване (елементи в отлич-но 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. 

Заключение: Територията на зоната попада в район, където не се срещат попула-

ции на вида. В защитена зона BG0001493 не са установени пригодни местообита-ния на 
този вида. Срещането на 4053 Paracaloptenus caloptenoides в зоната следва да се изключи 
от стандартния формуляр. 

 

1088 Голям (Обикновен) сечко (Cerambyx cerdo)


Местообитания. Среща се в северните и източни части на страната. Обитава стари 

широколистни гори. Развива се предимно по дъбове (Quercus), по-рядко се среща по 
Castanea, Betula, Salix, Fraxinus, Ulmus, Juglands и Corylus. Ларвите са ксилофаги, живеят в 
гниеща дървесина на стари или мъртви дървета, с която се хранят. 

 

Оценка на популацията в зоната. До края на 2012 г. е установено 1 геореферирано 

находище. В стандартния формуляр популацията е означена, като рядка (R). 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, съотне-сена с естествената 
степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 
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разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 
отлична стойност. 

 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. По време на 

собственото проучване на територията на бъдещите устройствени зони видът не е установен. 
Устройствените зони не засягат потенциални местообитания на вида в зоната. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. При реализация на Общия устройствен 

план на община Угърчин потенциалните и оптимални местообитания на вида не се засягат. 
Не се очаква пряко въздействие върху вида, неговата популация и местообитания. 

 

Таблица Оценка на вероятните въздействия върху местообитанията на вида 
Cerambyx cerdo 

 

Въздействия  Брой индивиди  Площ местообитания  Биокоридори 
 

Параметри       
 

Унищожаване или     Не се очаква въздействие  

увреждане на потенциални Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие  

  
 

местообитания на вида       
 

 Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 
 

Смъртност на индивиди       
 

Прекъсване на биокоридори 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

 

      
 

     
 

Повишена опасност от  Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 
 

пожари      
 

      
 

Опасност от битово и др.       
 

замърсявания (напр. Аварии Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие 
 

в инфраструктурата)       
 

       
 

Кумулативно въздействие 
 Не се очаква кумулативно  Не се очаква кумулативно  Не се очаква кумулативно 

 

 въздействие  въздействие  въздействие  

    
 

 

Очаквани въздействия по време на експлоатацията  
Не се очакват. 

Въздействие – без въздействие. 
Степен на въздействие – 0. 

 

4052 Червенокрака Одонтоподизма (Odontopodisma rubripes)


 

Съобщенията за Odontopodisma rubripes от защитена зона „Централен Балкан – буфер” 

се основават на първите съобщения за вида от Пешев, 1954 като O. schmidti rubripes и Буреш, 
Пешев 1955, като O. decipiens var. Rubritarsis. Пешев прима последният вариетет за синоним 
на O. rubripes. 

 
Направената ревизия на всички данни за вида дава основание споменатите данни да 

бъдат отнесени към O. montana, който замества O. rubripes в България. Odontopodisma 
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rubripes не е установен и не се среща в зоната. По време на проведеното картирането през 
2011-2012 г. са установени екземпляри само от вида Odontopodisma montana. Установено е, 
че на цялата територя на защитената зона няма нито оптимални, нито потенциални 
местообитания за вида от което следва, че вида 4052 Odontopodisma rubripes в защитена 
зона BG0001493 следва да се изключи. 

 

1084 Миризлив бръмбар отшелник (Osmoderma eremita)


 

Местообитания. Изключително рядък вид свързан със стари хралупести дървета, 
които растат на слънчеви места, с изгнила дървесина. 

 

Оценка на популацията в зоната. До края на 2012 г. са установени общо 4 

геореферирани находища на вида в защитената зона. В стандартния формуляр популацията е 
означена, като много рядка (V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотне-сени 
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 (С) средно или слабо опазване (всички други комбинации). 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естестве-ната 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. 

Обща площ на подходящите местообитания 

Общата площ на подходящите местообитания е 53525.32 хектара по данни от крайната 
карта на вида за зоната. Стойността ще считаме за референтна и благоприятна. 

Обща площ на потенциалните местообитания 

Общата площ на потенциалните местообитания е 75505.66 хектара по данни от 
крайната карта на вида за зоната. Стойността ще считаме за референтна и благоприятна. 

Площ на местообитанията с високо качество – гори във фаза старост 

Този критерий съвпада с критерият „Обща площ на подходящите местообитания", тъй 
като при изработването на последния е използван слой на гори във фаза старост (75-120 г.). 
Състоянието по този параметър е благоприятно. 

 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: Неблагоприятно - 

незадоволително състояние. 
 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Видът не е 

установен по време на проведените собствени теренни проучвания на територията на 
бъдещите устройствени зони в границите на защитената зона, а именно територия за добив 
на полезни изкопаеми. Спред направените теренни проучвания в имот 042048 попада части 
от горски отдел 28-ю и 28-щ по ЛУП на ДГС лесидрен 2014-2024, в които са налични букови 
дървета на възраст между 70-90 г., за които може да се определи територията за вида, от типа 
местообитание  високо качество – гори във фаза старост. 
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Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. Потенциални заплахи за 
местообитанията. По време на теренните изследвания на територията предвидена в ОУП 
на община за изграждане на нови устройствени зони не установено достатъчно присъствие 
на подходящи за развитието на вида дървета, които да са във фаза старост. При тези теренни 
изследвания видът не е установен. Най-близкото установено находище се намира на около 
9000 метра въздушна линия южно, на около 1200 м.н.в. 

 

Таблица 5.13 Пригодност на засегнатите местообитания на Osmoderma eremita 
 

Населено Площ   (ha)   на Брой   пъти на Пригодност  на Устройствена Имоти 
място засегнати засягане на местообитания зона  

 местообитания Устройствената 
на Еuplagia 
quadripunctaria   

 от УЗ зона     

Кирчево 2.2996 1  Подходящи 

Добив на 
скалооблицовачн

и материали 
17.13 
42.48 

       
  

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от подходящо 

местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за добив на 
скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие изразяващо се в 
отнемане на подходящо местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0042% от площта 
на местообитанието в защитената зона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 
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4042 Полиоматус (Polyommatus eroides)


 

Местообитания. В България разпространен предимно в планините до 2300— 2400 m 

(Рила: Седемте рилски езера) (Abadjiev, 2001: 156). Рядък вид пеперуда, обитава тревни 
съобщества. 

 

Оценка на популацията в зоната. До края на 2012 г. няма установени геореферирани 

находища. Видът не е установен в защитената зона. В стандартния формуляр попу-лацията 
е означена, като рядка (R). 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTM карта на разпространение на Polyommatus eroides в България 

 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване). 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 
оценява на (А) (почти) изолирана популация. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност. Обща оценка по четирите критерия на 
БПС за вида: Благоприятно състояние. 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Видът не е 

намерен при проведеното собствено проучване на територията на устройствените зони 
включени в ОУП на община Угърчин на територията на защитената зона. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат териториите с оптимални 

условия за популациите на вида и потенциалните местообитания. 
 

Въздействие - Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
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4945 Ценагрион (Coenagrion ornatum)


 

Местообитания. Източно медитерански вид. Обитава средните и долни течения на 

потоци и малки реки. Намиран е при вточната и оточна част на стагнантни водоеми. Обитава 
низините, а в планините достига до 1200 m. надм.в. 

 

Оценка на популацията в зоната. До края на 2012 г. няма установени геореферирани 

находища. Видът не е намерен в защитената зона. В стандартния формуляр попула-цията е 
означена, като рядък (R). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 
популациите на цялата територия на страната се оценява на (D) незначи-телна популация. 

 

Обща оценка на ПС по четирите критерия за вида: Благоприятно състояние в 

зоната. 
 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Видът не е 

установен по време на проведените собствени проучвания на терена предвиден за нови 
устройствени зони в ОУП. 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. При практическото реализиране на ОУП и 

изграждане на предвидените устройствени зони не се засягат потенциални местообита-ния и 
ефективно заетите местообитания на вида в защитената зона. 

 

Въздействие - Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 

 

1032 Овална речна мида (Unio crassus)


 

Местообитания. Предпочита песъкливо-тинесто-глинест характер на дъното на 

водните басейни. 
 

Оценка на популацията в зоната. За периода 2011-2012 г. няма установени георе-

ферирани находища. Видът не е намерен в защитената зона. В стандартния форму-ляр 
популацията е означена, като рядка (R). 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 (С) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
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за опазването се оценява на (С) значима стойност. Обща оценка по всички критерии на 
БПС на типа природно местообитание за зоната: Неблагоприятно-незадоволително 
състояние. 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Видът не е 
 

установен на предвидените терени за нови устройствени зони поради отсъствие на 
водни повърхностни обекти. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. При реализиране на новите устройствени 

зони не се засягат потенциалните местообитания на вида в защитената зона. Водните обекти 
не влизат в обсега на ОУП и няма да бъдат засегнати, с което се запазва тяхното водно ниво, 
характер на дъното и воден режим. 

 

Въздействие - Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 

 

1093 Поточен рак (Austropotamobius torrentium)


 

Местообитания. Обитава потоци, ручей и горните течения на реките в планинските 

райони. В България е намиран до 1700 m надморска височина (Machino & Fureder 1998) 
Изисква наличие на укрития – предимно заоблени камъни. 

Оценка на популацията в зоната. За периода 2011-2012 г. са установени 6 георефери-

рани находища на вида в защитената зона. В изследваните 29 трансекта от по 100 m2
 са 

установени общо 191 живи екземпляра от целевия вид. Средната стойност на обилието на 
вида в зоната е 0,06 екз./м2

 (Ab = 0,06±0,14). В стандартния формуляр популацията е 
означена, като типична (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 (А) отлично опазване (елементи в отлич-но 
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. Цялост-ната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

 

Обща оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за 
зоната: Благоприятно. 
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Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Видът не е 

установен на предвидените терени за нови устройствени зони поради отсъствие на водни 
повърхностни обекти. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. При реализиране на новите устройствени 

зони не се засягат потенциалните местообитания на вида в защитената зона. Водните обекти 
не влизат в обсега на ОУП и няма да бъдат засегнати, с което се запазва тяхното водно ниво, 
характер на дъното и воден режим. 

 

Въздействие - Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 

 

Оценка на риска за видовете безгръбначни, предмет на опазване в защитена зона 
BG0001493 Централен Балкан - Буфер 

 

Алпийски сечко (Rosalia alpina) 

 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 1) 
 

Тигров молец на Джърси (Еуплагия) (Euplagia quadipunctaria) 

 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 1) 
 

Голям еленов рогач (Lucanus cervus) 

 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 1) 
 

Буков сечко (Morimus asper funereus) 

 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 1) 
 

Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) 

 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 

 

Осмодерма (Osmoderma eremita) 

 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 1) 
 

Полиоматус (Polyommatus eroides) 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
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Еуфидриас (Euphydryas aurinia) 

 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 1) 
 

Лицена (Lycaena dispar) 

 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

Ценагрион (Coenagrion ornatum) 

 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

Поточен рак (Austropotamobius torrentium) 

 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 

 

Овална речна мида (Unio crassus) 

 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 

 

Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на ОУП на 
община Угърчин върху целите за опазване на видовете безгръбначни в защитената зона 
може да се оцени като незначително. Благоприятното природозащитно състояние на 
популациите ще се съхрани изцяло в защитената зона. 

1. засегнатите местообитания на Еuplagia quadripunctaria - землището на с. Кирчево 
в част от територии за добив на полезни изкопаеми се очаква въздействие изразяващо се в 
отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0031% от площта 
на местообитанието в защитената зона. 

2. засегнатите местообитания на Rosalia alpinа - землището на с. Кирчево в част от 
територии за добив на полезни изкопаеми се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на 
потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0028% от площта на 
местообитанието в защитената зона. 

3. засегнатите местообитания на Lucanus cervus - землището на с. Кирчево в част от 
територии за добив на полезни изкопаеми се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на 
потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0034% от площта на 
местообитанието в защитената зона. 

4. засегнатите местообитания на Morimus asper funereus - землището на с. Кирчево в 
част от територии за добив на полезни изкопаеми се очаква въздействие изразяващо се в 
отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0024% от площта 
на местообитанието в защитената зона.  

5. засегнатите местообитания на Euphydryas aurinia - Според оценка на екипа 
изготвят ДОСВ, само в землището на с. Кирчево в част от УЗ ДопСоп се засягат 0,2347 ха от 
потенциални местообитания или 0,002% от подходящи потенциални местообитания на вида 
в зоната. 
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6. засегнатите местообитания на Osmoderma eremita - землището на с. Кирчево в част 
от територии за добив на полезни изкопаеми се очаква въздействие изразяващо се в отнемане 
на подходящо местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0042% от площта на 
местообитанието в защитената зона. 

 

5.2.2 Очаквано въздействие върху ихтиофауната предмет на опазване в защитена 
зона BG0001493 Централен Балкан - Буфер 

 

Видовете риби, предмет на опазване в защитена зона са: 

 Балканска кротушка – Romanogobio kesslerii




 Балканска кротушка – Romanogobio uranoscopus




 Балкански щипок – Sabanejewia balcanica




 Главоч – Cottus gobio




 Резовски карагьоз – Alosa tanaica




 Черна мряна - Barbus meridionalis petenyi



В ОУП на община Угърчин предвидените за урбанизиране територии, съгласно 
устройственото зониране, не засягат водоеми, като природни местообитания на сладко-

водните видове риби. Няма да бъдат засегнати оптимални и пригодни местообитания във 
водни басейни на целевите видове риби предмет на защита в защитената зона и техните 
популации. 

 

Оценка на риска за видовете риби, предмет на защита в зоната 

 

Балканска кротушка – Romanogobio kesslerii Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0) 

Балканска кротушка – Romanogobio uranoscopus Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0) 

Балкански щипок – Sabanejewia balcanica 

Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0) 

 

Главоч – Cottus gobio 

 

Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0) 

 

Резовски карагьоз – Alosa tanaica 

 

Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0) 

 

Черна мряна - Barbus meridionalis petenyi 

 

Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0) 
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Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на Общия 
устройствен план на община Угърчин върху целите за опазване на видовете риби в 
защитена зона BG0001493 Централен Балкан - буфер може да се оцени като нулево. 
Благоприятното природозащитно състояние на популациите ще се съхрани изцяло в 
защитената зона. 

 
5.2.3 Очаквано въздействие върху земноводните предмет на опазване в защитена 

зона BG0001493 Централен Балкан - Буфер 

 

В стандартния формуляр на защитената зона са вписани 2 вида земноводни. 

 Южен гребенест тритон  (Triturus karelini)




 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)



 

Характеристика на територията на ОУП като местообитание на земноводни 

 

Включените в ОУП на община Угърчин територии може да засегнат вероятни место-

обитания на тези видове, както и да доведе до трайно увреждане. 
 

Оценка на видовете земноводни според стандартния формуляр на защитената 
зона 

Видове предмет на опазване в ЗЗ и техните оценки според стандартния формуляр в базата данни на 
МОСВ 
 

КОД ИМЕ (латинско и българско) 
М

ес
тн

а 
П

оп
ул

. 

П
оп

ул
. 

О
па

зв
. 

И
зо

ли
р.

 

Ц
ял

.О
ц.

 

1171 Южен гребенест тритон  (Triturus karelini) Р C А C А 
1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) С C А C А 

 
1171 Южен гребенест тритон (Triturus karelinii)



 

Статут: ЗБР - Прил. II, III; Дир.92/43/ЕЕС - Прил. II, ІV; Бернска конвенция - Прил. II; 
IUCN - LC. 

 

Местообитания. Обитава разнообразни водоеми със застояла вода - от големи блата и 

езера до малки локви, кладенци и др., като правило избягва проточни водоеми (реки, потоци 
и др.). По време на сухоземната фаза се среща в гори, храсталаци, пасища и ливади с 
разпръснати храсти и дървета, и др., като се придържа към по-влажните места. 

 

Оценка на популацията в зоната. По време на полевите изследвания видът не е 
установен в зоната. В стандартния формуляр популацията е означена, като налична (Р). 
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 възста-

новяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независи-мо от 
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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. 
 

Обща оценка по четирите критерия на ПС за вида: Неблагоприятно – незадоволи-

телително състояние в зоната. 
 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. По време на 

проведените собствени проучвания на терените предвидени в ОУП за нови устройствени 
зони в защитената зона, видът не е установен. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. При изграждане на включените в ОУП 

устройствени територии в зем. на с. Кирчево  - територии за добив на полезни изкопаеми се 
очаква увреждане на слабо пригодни местообитания на вида в зоната. 

 

Таблица 5.14 Пригодност на засегнатите местообитания на Triturus karelinii 
 

Населено Площ   (ha)   на Брой   пъти на Пригодност  на Устройствена Имоти 
място засегнати засягане на местообитания зона  

 местообитания Устройствената 
на Еuplagia 
quadripunctaria   

 от УЗ зона     

Кирчево 2.2996 1  Подходящи 

Добив на 
скалооблицовачн

и материали 
17.13 
42.48 

       
  

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от потенциално 
местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за добив на 
скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие изразяващо се в 
отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0011% от площта 
на местообитанието в защитената зона. Предвид, че засегнатата територия представлява 
букова гора и не попада в обхвата на оптималните местообитания на вида, считаме че няма 
вероятност вида да се среща в тази територия, дори и в „суха фаза“. Предпочита територии 
по-близки до водни обекти. Поради, което считаме, че не се очаква въздействие. 
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Фиг. 5.13 Засегнати местообитания на Triturus karelinii при с. Кирчево 

Въздействие – без въдействие. 

Степен на въздействие - 0. 

 

Фрагментация на местообитания. Малката площ, която ще бъде засегната от место-

обитаният на вида в района на с. Кирчево няма да доведе до фрагментиране му в границите 
на защитената зона. Самото местообитание в зоната има фрагментарен характер. 

 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 
 

Прекъсване на биокоридори. Устройствените зони няма да бъдат бариера, която да 

препятства успешното преминаване на индивиди между две благоприятни место-обитания. 
При строителството на новите устройствени зони не се засягат дерета, които могат да бъдат 
потенциален биокоридор за вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Безпокойство. Видът е слабо чувствителен към различните източници на безпокойство 

 

– увеличено човешко присъствие, светлинно замърсяване, шум. Безпокойство може да 
се очаква по време на изграждане на устройствените зони. Това въздействие е кратко срочно, 
до завършване на строителните работи. До момента видът не е установен в защитената зона 
и въздействие не се очаква. 
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Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Смъртност. Не е изключено по време на строително-монтажните работи да бъдат 

засегнати отделни екземпляри в обсега на строителната площадка (ако видът е установен в 
зоната). Това въздействие ще бъде с временен характер и броят на възмож-ните жертви не 
може да бъде прогнозиран на този етап. Видът не е установен в зоната. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 

Таблица. 5.15 Таблица с вероятните въздействия върху Triturus karelinii 
 

 Параметри и 
        Биокоридори по  

 

   Брой индивиди   Площ местообитания   долините на реките  
 

 Въздействия        
 

           
 

            
 

Унищожаване или увреждане  Не се очаква въздействие  Очаква се въздействие  Не се очаква се 
 

на местообитания     върху 2,2996 ha  въздействие 
 

 Граници (екотон) на  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 
 

местообитанието          
 

Фрагментация Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 
 

Смъртност на индивиди  Не се очаква въздействие в  Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие  

    зоната  
 

          
 

Прекъсване на биокоридори  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква 
 

      въздействие  

          
 

Опасност от инциденти        Не се очаква  

замърсявания от точкови  Очаква се въздействие  Очаква се въздействие  
 

   въздействие  

източници или аварии        
 

         
 

          
 

Кумулативно въздействие 
 Не се очаква кумулативно  Очаква се слабо  Не се очаква кумула-  

 въздействие 
 кумулативно въздействие 

 
 

   тивно въздействие  

          
 

            
 

 

 
1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegatа)



 

Статут: Защитена от Приложение II, ІІІ на Закона за биологичното разнообразие, 
Дир.92/43/ЕЕС - Прил. II, ІV; Бернска конвенция - Прил. II; IUCN - LC. Местообитания. 
Обитава планински потоци, малки блата, локви, канавки, корита на чешми и други малки и 
затревени водоеми. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр популацията е означена, 
като типична (С). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с попула-циите 
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 изолира-ност 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. 
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Обща оценка по четирите критерия на ПС за вида: Неблагоприятно – незадово-

лително състояние в зоната. 
 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. По време на 

проведените собствени теренни проучвания на територията на бъдещите устройствени зони 
присъствието на вида не е установено. Но при реализиране на включените в ОУП на община 
Угърчин устройствени зони в района на с. Кирчево – територии за добив на полезни 
изкопаеми на площ от 2,2996 ха, се засягат слабо пригодни местообитания на вида, но 
предвид, че територията представлява гора с доминиране на бука в горски отдели 28-ю и 28-

щ, считаме че това местообитание не попада в обхвата дори на слабопригодните 
местообитания за вида. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. При реализацията на територии за добив 
на полезни изкопанеми в землището на с. Кирчево на площ от 2,2996 ха не се очаква 
увреждане на местообитания на вида в зоната. 

Таблица 5.16 Пригодност на засегнатите местообитания на Bombina variegatа 
 

Населено Площ   (ha)   на Брой   пъти на Пригодност  на Устройствена Имоти 
място засегнати засягане на местообитания зона  

 местообитания Устройствената 
на Еuplagia 
quadripunctaria   

 от УЗ зона     

Кирчево 2.2996 1  Подходящи 

Добив на 
скалооблицовачн

и материали 
17.13 
42.48 

       
  

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от потенциално 
местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за добив на 
скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие изразяващо се в 
отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0043% от площта 
на местообитанието в защитената зона. Предвид, че засегнатата територия представлява 
букова гора и не попада в обхвата на оптималните местообитания на вида, считаме че няма 
вероятност вида да се среща в тази територия, дори и в „суха фаза“. Предпочита територии 
по-близки до водни обекти. Поради, което считаме, че не се очаква въздействие. 
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Фиг. 5.14 Засегнати местообитания на Bombina variegatа при с. Кирчево 

 

Въздействие – без въдействие. 
Степен на въздействие - 0. 

 

Фрагментация на местообитания. Малката площ, която ще бъде засегната от место-

обитаният на вида в района на с. Кирчево няма да доведе до фрагментиране му в границите 
на защитената зона. Самото местообитание в зоната има фрагментарен характер. 

 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 
 

Прекъсване на биокоридори. Устройствените зони няма да бъдат бариера, която да 

препятства успешното преминаване на индивиди между две благоприятни место-обитания. 
При строителството на новите устройствени зони не се засягат дерета, които могат да бъдат 
потенциален биокоридор за вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Безпокойство. Видът е слабо чувствителен към различните източници на безпокойство 

 

– увеличено човешко присъствие, светлинно замърсяване, шум. Безпокойство може да 
се очаква по време на изграждане на устройствените зони. Това въздействие е кратко срочно, 
до завършване на строителните работи. До момента видът не е установен в защитената зона 
и въздействие не се очаква. 
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Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Смъртност. Не е изключено по време на строително-монтажните работи да бъдат 

засегнати отделни екземпляри в обсега на строителната площадка (ако видът е установен в 
зоната). Това въздействие ще бъде с временен характер и броят на възмож-ните жертви не 
може да бъде прогнозиран на този етап. Видът не е установен в зоната. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 

 

Таблица. 5.17 Таблица с вероятните въздействия върху Bombina variegatа 
 

 Параметри и 
        Биокоридори по  

 

   Брой индивиди   Площ местообитания   долините на реките  
 

 Въздействия        
 

           
 

            
 

Унищожаване или увреждане  Не се очаква въздействие  Очаква се въздействие  Не се очаква се 
 

на местообитания     върху 2,2996 ha  въздействие 
 

 Граници (екотон) на  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 
 

местообитанието          
 

Фрагментация Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 
 

Смъртност на индивиди  Не се очаква въздействие в  Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие  

    зоната  
 

          
 

Прекъсване на биокоридори  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква 
 

      въздействие  

          
 

Опасност от инциденти        Не се очаква  

замърсявания от точкови  Очаква се въздействие  Очаква се въздействие  
 

   въздействие  

източници или аварии        
 

         
 

          
 

Кумулативно въздействие 
 Не се очаква кумулативно  Очаква се слабо  Не се очаква кумула-  

 въздействие 
 кумулативно въздействие 

 
 

   тивно въздействие  

          
 

            
 

 
Оценка: Цялостното въздействие върху 2 вида земноводни - Южен гребенест 

тритон (Triturus karelinii) и Жълтокоремна бумка (Bombina variegatа), се оценява с бална 
оценка 1 (много слабо) и не е необходимо прилагане на смекчаващи мерки. 

 

Засегнатите пригодни местообитания в зоната са 0.0011% за южния гребенест 
тритон и 0.0043% за жълтокоремната бумка, и се приемат като незначителни за да 
доведат до фрагментиране на слабопригодни местообитания. 

 

5.2.4 Очаквано въздействие върху влечугите предмет на опазване в защитена зона 
BG0001493 Централен Балкан - Буфер 

 

Влечуги (Reptilia) 
 

За защитената зона са посочени 3 вида влечуги: 
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Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis orbicularis), Шипобедрена сухоземна 
костенурка (Testudo graeca ibera), Шипоопашата сухоземна костенурка (Eurotestudo hermanni 

boettgeri). 
 

Оценка на видовете влечуги според стандартния формуляр за защитена зона 
„Централен Балкан – Буфер“ 

 

Таблица 5.18 Видове влечуги предмет на опазване в защитена зона „Централен 
Балкан – Буфер ” и техните оценки според стандартния формуляр в базата данни на 
МОСВ 

 

КОД ИМЕ (латинско и българско)  

М
ес

тн
а 

по
пу

л.
   

П
оп

ул
.   

О
па

зв
.   

И
зо

ли
р.

 

  

Ц
ял

.О
ц.

 

 
 

            
 

1220 Обикновена блатна костенурка- Emys orbicularis orbicularis  Р  С  А  С  В 
 

            
 

1219 Шипобедрена костенурка - Testudo graeca ibera  Р  С  А  В  А 
 

            
 

1217 Шипоопашата костенурка  - Eurotestudo hermanni bottgeri  V  C  A  В  A 
 

 
 

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis orbicularis)


 

Статут: ЗБР - Прил. II, III; Дир.92/43/ЕЕС - Прил. II, ІV; Бернска конвенция - Прил. II; 
IUCN - NT. 

 

Местообитания. Обитава блата, езера, язовири, рибарници и стоящи водоеми, както и 

бавно течащи реки и канали. 
 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр популацията поради 

отсъствие на цифрови данни е означена, като налична (Р). 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 възмож-ностите 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. 

 

Обща оценка по четирите критерия на ПС за вида: Неблагоприятно – незадоволи-

телно състояние в зоната. 
 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. По време на 

проведените собствени теренни проучвания на територията на бъдещите устройствени зони 
присъствието на вида не е установено. При реализиране на включените в ОУП на община 
Угърчин устройствени зони не се засягат водни местообитания на вида. 

 

Въздействия 
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Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. При реализацията на ОУП и включените в 

него устройствени зони не засягат водни обекти на територията на защитената зона. Не се 
очаква увреждане и унищожаване на потенциални местообитания на вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Фрагментация на местообитания. Не се очаква. Строителните дейности не засягат 

повърхностни водни обекти, като местообитание на вида. 
 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Прекъсване на биокоридори. Като биокоридори на вида могат да се разглеждат водните 

басейни и техните крайбрежни части, които остават извън обсега на ОУП и няма да бъдат 
увредени и унищожени. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Безпокойство. Видът е слабо чувствителен към различните източници на безпокойство 
– увеличено човешко присъствие, шум и светлинно замърсяване. Безпокойство не се очаква 
поради отдалеченост на предвидените терени за нови устройст-вени зони от ефективно 
заетите местообитания от вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Смъртност. Поради отсъствие на вида в района на предвидените устройствени зони в 

ОУП, смъртност на индивиди не се очаква. 
 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Очаквани въздействия по време на експлоатацията  
Не се очакват. 
 

1219 Шипобедрена сухоземна костенурка (Testudo graeca ibera)

 



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

237 

Статут. ЗБР - Прил. II, III; Червена книга на Р България - EN; Дир.92/43/ЕЕС - Прил. II, 
ІV; Бернска конвенция - Прил. II; IUCN - VU; CITES - Прил. ІІ. 

 

Местообитания. Предпочита нископланински и хълмисти райони, обрасли с храстова 

 

и тревиста растителност. Видът е пряко свързан и с разредени дъбови гори. Среща се 
от морското равнище до около 1400 - 1450 м надм. в. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр популацията поради 

отсъствие на цифрови данни е означена, като налична (Р). 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 възмож-ностите за 
възстановяване).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 опазва-нето се оценява на 
(А) отлична стойност. 

 

Обща оценка по четирите критерия на ПС за вида: 
 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. По време на 

проведените собствени теренни проучвания на територията на бъдещите устройствени зони 
присъствието на вида не е установено. При реализиране на включените в ОУП на община 
Угърчин устройствени не се засягат местообитания на вида. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. Терените предвидени за изграждане на 

нови устройствени зони на територията на защитената зона не засягат потенциални и 
ефективно заети местообитания на вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Фрагментация на местообитания. Не се очаква. Новите устройствени зони се изграж-

дат извън обсега на потенциални местообитания на вида. 
 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
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Прекъсване на биокоридори. На територията на предвидените нови устройствени зони 

 

в ОУП на община Угърчин няма потенциални биокоридори за вида. Не се очаква 
устройствените зони да формират бариерен ефект и прекъсване на биокоридори. Видът не е 
установен в тази част на зоната. 

 

Въздействие – Не се очаква. Степен на въздействие – 0. 

 

Безпокойство. Видът е слабо чувствителен към различните източници на безпокойство 
– увеличено човешко присъствие, шум и светлинно замърсяване. Безпокойство не се очаква 
поради отдалеченост на предвидените терени за нови устройствени зони от ефективно 
заетите местообитания от вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. Степен на въздействие – 0. 

 

Смъртност. Поради отсъствие на вида в района на предвидените устройствени зони в 

ОУП, и близките терени, както и отдалечеността на ефективно заетите местообитания 
смъртност на индивиди не се очаква. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Очаквани въздействия по време на експлоатацията  
Не се очакват. 
 

1217 Шипоопашата сухоземна костенурка (Eurotestudo hermanni boettgeri)

 

Статут: ЗБР - Прил. II, III; Червена книга на Р България - EN; Дир.92/43/ЕЕС - Прил. 
 

II, ІV; Бернска конвенция - Прил. II; IUCN - EN; CITES - Прил. ІІ. 
 

Местообитания. Обитава широколистни гори, храсталаци, пасища и ливади с 

разпръснати дървета и храсти и др. Най-многочислена е в разредени дъбови гори в хълмисти 
и нископланински райони. 

 

Оценка на популацията в зоната. В рамките на полевите проучвания в зоната 
няма установени екземпляри от този вид. В стандартния формуляр популацията поради 
отсъствие на цифрови данни е означена, като много рядка (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, съотнесе-на с естествената степен 
за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на района на 
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разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 
отлична стойност. 

 

Обща оценка по четирите критерия на ПС за вида: Неблагоприятно – незадоволи-

телно състояние в зоната. 
 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. По време на 

проведените собствени теренни проучвания на територията на бъдещите устройствени зони 
присъствието на вида не е установено. При реализиране на включените в ОУП на община 
Угърчин устройствени не се засягат местообитания на вида. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. Терените предвидени за изграждане на 

нови устройствени зони на територията на защитената зона не засягат потенциални и 
ефективно заети местообитания на вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Фрагментация на местообитания. Не се очаква. Новите устройствени зони се изграж-

дат извън обсега на потенциални местообитания на вида. 
 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Прекъсване на биокоридори. На територията на предвидените нови устройствени зони 

 

в ОУП на община Угърчин няма потенциални биокоридори за вида. Не се очаква 
устройствените зони да формират бариерен ефект и прекъсване на биокоридори. Видът не е 
установен в тази част на зоната. 

 

Въздействие – Не се очаква. Степен на въздействие – 0. 

 

Безпокойство. Видът е слабо чувствителен към различните източници на безпокойство 
– увеличено човешко присъствие, шум и светлинно замърсяване. Безпокойство не се очаква 
поради отдалеченост на предвидените терени за нови устройствени зони от ефективно 
заетите местообитания от вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. Степен на въздействие – 0. 
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Смъртност. Поради отсъствие на вида в района на предвидените устройствени зони в 

ОУП, и близките терени, както и отдалечеността на ефективно заетите местообитания 
смъртност на индивиди не се очаква. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Очаквани въздействия по време на експлоатацията  
Не се очакват. 
Таблица 5.19 с вероятните въздействия върху целевите видове – шипоопашата 

Eurotestudo hermanni boettgeri и шипобедрена Testudo graeca ibera сухоземни костенурки 
 

 Въздействия\   Популация 
  Обща площ   Екотон   Биокоридори  

 

 Параметри     местообитания   долина/ склон   между зоните  
 

           
 

Унищожаване или 
 Не се очаква  Не се очаква  Не се очаква  Не се очаква 

 

 въздействие  въздействие  въздействие  въздействие  

увреждане на местообитания     
 

            
 

           
 

Смъртност на индивиди 
 Не се очаква  Не се очаква  Не се очаква  Не се очаква 

 

 въздействие  въздействие  въздействие  въздействие  

       
 

               
 

Прекъсване на 
Не се очаква Не се очаква Не се очаква Не се очаква 

 

въздействие въздействие въздействие въздействие  

биокоридори  

    
 

     
 

Повишена опасност от 
Не се очаква Не се очаква Не се очаква Не се очаква 

 

въздействие въздействие въздействие въздействие  

пожари  

    
 

     
 

Опасност от инциденти Не се очаква Не се очаква Не се очаква Не се очаква 
 

замърсявания при аварии въздействие въздействие въздействие въздействие 
 

в инфраструктурата     
 

      

 Не се очаква Не се очаква Не се очаква Не се очаква 
 

Кумулативно въздействие въздействие въздействие въздействие въздействие 
 

     
 

 

Оценка на риска за видовете влечуги, предмет на опазване в зоната 

 

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis orbicularis) 
 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен - 0) 

 

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca ibera) 

 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен - 0) 

 

Шипоопашата костенурка (Eurotestudo hermanni boettgeri) 
 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен - 0) 

 

5.2.5 Очаквано въздействие върху бозайниците предмет на опазване в защитена 
зона BG0001493 Централен Балкан - Буфер 

 
Предмет на опазване в защитената зона са 4 вида бозайници (без Прилепите): 
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 Видра - Lutra lutra,




 Европейски вълк - Canis lupus,




 Европейски пъстър пор - Vormela peregusna,




 Балканска дива коза - Rupicapra rupicapra balcanica




 Кафява мечка - Ursus arctos




 Европейски лалугер - Spermophilus citellus



Таблица 5.20 Видове бозайници предмет на опазване в защитена зона „Централен 
Балкан – Буфер ” и техните оценки според стандартния формуляр в базата данни на 

МОСВ 
 

КОД ИМЕ (латинско и българско)  

М
ес

тн
а 

по
пу

л.
   

П
оп

ул
.   

О
па

зв
.   

И
зо

ли
р.

 

   

Ц
ял

.О
ц.

 

  
 

              
 

1355 Видра - Lutra lutra  C  D  A  C   A  
 

          
 

1352 Европейски вълк - Canis lupus -  - - -  -  
 

           
 

2635 Пъстър пор - Vormela peregusna  P  D - -  -  
 

              
 

1371 Балканска дива коза - Rupicapra rupicapra balcanica -   C  B  A   B  
 

              
 

1354 Кафява мечка - Ursus arctos -   B  A  C   A  
 

              
 

1335 Европейски лалугер - Spermophilus citellus  C  C  C  C   B  
 

 
1355 Видра (Lutra lutra)



В проекта за ОУП на община Угърчин предвидените за урбанизиране територии, 
съгласно устройственото зониране, не се засягат пригодни и оптимални природни 
местообитания и популации на целевия вид, поради което не се очаква пряко негативно 
въздействие върху вида и неговата популация. При реализиране на устройствените зони 
повърхностни водоеми, които могат да бъдат местообитание на вида не се засягат. 

 

Въздействие – Не се очаква. Степен на въздействие – 0. 

 

 1352 Европейски вълк - Canis lupus


 

Статус: В България: уязвим VU [A3c,d,e+D1], ЗБР-II, IV; международен: БК-II, 

CITES-II, ДХ-II, IV. 
 

Местообитания. Предпочита трудно достъпни планински райони с гори, храсталаци, 
скали, ждрела, ливади. 

 

Оценка на популацията в зоната. В защитената зона целевия вид е регистриран по 

трансектния метод - по следи и екскременти. Потенциала на пригодните местообита-ния, 
както и на хранителната база в зоната е висок и средата предоставя възможности за обитания 
на териториални, семейни двойки/групи на вида. Зоната се обитава от повече от една семейна 
двойка. На база събраната информация по време на проведе-ните теренни изследвания в 
защитената зона, се предполага че тя се обитава от 4 – 5 териториални, семейни двойки. 
Териториите на част от (или на всички) семейните двойки се разпростират частично в 
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защитената зона и частично в съседната защитени зони „Централен балкан“, както и на изток 
в защитена зона „Българка“. 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. По време на 

проведените собствени теренни проучвания на територията на бъдещите устройствени зони 
присъствието на вида не е установено. Съгласно информацията по проект: "Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местооби-тания и видове - фаза 
I" и представената карта за присъствието на вълка в зоната, в тази част не е установено 
присъствие. При реализиране на включените в ОУП на община Угърчин устройствени се 
засягат местообитания на вида. По време на проведените собствени теренни проучвания на 
територията на бъдещите устройствени зони присъствието на вида не е установено. Но при 
реализиране на включените в ОУП на община Угърчин устройствени зони в района на с. 
Кирчево – територии за добив на полезни изкопаеми на площ от 2,2996 ха, се засягат 
ефективно заети местообитания на вида, територията представлява гора с доминиране на 
бука в горски отдели 28-ю и 28-щ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.15 Засегнати местообитания на Canis lupus при с. Кирчево 

Потенциални заплахи за местообитанията. При реализацията на територии за добив 
на полезни изкопаеми в землището на с. Кирчево на площ от 2,2996 ха се очаква увреждане 
на местообитания на вида в зоната. 

Таблица 5.21 Пригодност на засегнатите местообитания на Canis lupus 
 

Населено Площ   (ha)   на Брой   пъти на Пригодност  на Устройствена Имоти 
място засегнати засягане на местообитания зона  

 местообитания Устройствената на Canis lupus   
 от УЗ зона     

Кирчево 2.2996 1  Подходящи 

Добив на 
скалооблицовачн

и материали 
17.13 
42.48 
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На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 

Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от ефективно 

местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за добив на 
скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие изразяващо се в 
отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0002% от площта 
на местообитанието в защитената зона. Изключително малките площи, които се засягат от 
устройственото зониране в защитената зона може да доведе до незначително въздейст-вие 
върху популациите на вида. При теренното проучване на територията се установи, че тя в 
непосредствена близост до населено място и терени, които са антропогенно повлияни, 
открити и вероятността да се използват от вълка по времена миграции е малко вероятно. 

 

 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментиране на местообитания. Съгласно представената информация и 
координати на местообитанията на вида от МОСВ, територията на новите устройствени зони 
до с. Кирчево се засяга част от ефективно местообитание на целевия вид. При въвеждане в 
експлоатация на кариера за добив на скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД 
се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални местообитания на вида 
върху 2.2996 ha, което е 0.0002% от площта на местообитанието в защитената зона. Намират 
са на открито до пътна артерия и вероятността да се използват от вълка макар по време на 
миграции е малко вероятно. При това площите, които ще бъдат засегнати са изключително 
малки по своите размери за да предизвикат значително фрагментиране на местообитанията 
на вид. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Прекъсване на биокоридори. Сърцевинните зони предлагат места подходящи за устрой-

ване на леговище и отглеждане на малките в летния период. Устройствените зони са 
предвидени за изграждане върху селскостопански земи – ниви и пасища. Съседните 
територии са хълмисти с дрвесно храстова растителност, която може да бъде разглеждана, 
като потенциален биокоридор на вида. Тази територия остава извън обсега на зонирането в 
защитената зона. Прекъсванена биокоридори на вълка няма да има. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Безпокойство. Устройственото зониране ще се извърши на терен, който не попада на 

местообитанията подходящи за сърцевинна зона за европейски вълк. Засегнатите 



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

244 

местообитания са открити в близост до населени места и пътна артерия и вероятността да 
бъдат използвани от вълка по време на миграции е малко вероятна. 

 

Въздействие - Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Смъртност. На територията, на която ще се изградят устройствените зони няма реги-

страции на европейския вълк. Присъствие на вида е в източна посока извън терито-рията на 
защитената зона и югозападно в границите на зоната. Смъртност не се очаква. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

2635 Европейски пъстър пор (Vormela peregusna)


 

Статут: Уязвим вид /VU/. Включен в Червена книга на България-2012 г. ЗБР- Прил.II, 
III. Бернска конвенция - Прил. II. Дир. 92 - Прил. II, IV. 

 

Местообитания. Обитава открити степни терени, ниви, лозя, храсталаци, пасища и 

окрайнини на редки гори. Видът неправи собствени, а разширява подземни леговища на по-

едри гризачи. Разпространен е основно в райони, обитавани от лалугера и хомя-ци, които са 
главната му храна. 

Оценка на популацията в зоната. Пъстрият пор не е регистриран с преки методи по 
време на теренната работа на територията на защитената зона по роект: "Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза 
I". В стандартния формуляр популацията поради отсъствие на цифрови данни е означена, 
като налична (Р). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите 
на цялата територия на страната се оценява на (D) незначителна популация.  

В стандартният формуляр е отчетено, че липсват всякакви цифрови данни за 
популацията и вида 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. 

 

Площта на потенциалните местообитания на пъстрия пор на територията на защитената 
зона е 3045,3 ha (2,2 % от общата площ на зоната, локализирани в граничните южни части). 
Хранителната база на пъстрия пор в защитената зона е богата, главно на широкото 
разпространение на оптималната му плячка – лалугера, както и на установената 
сублоптимална плячка – полевки в откритите местообитания и горски мишки в екотона 
пасище/гора. 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: Неблагоприятно – 

лошо. 
Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. По време на 

проведените собствени теренни проучвания на територята на бъдещите устройствени зони 
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присъствието на вида не е установено. Съгласно информацията по проект: "Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" 

и представената карта за присъствието на пъстрия пор в тази част видът не е установен.  
Не се засягат известни находища на вида зоната. Проектираната територия на 

устройствените зони с. Кирчево – Пч1, ДопСоп и Пп1 и с. Сопот – ДопСоп, Оо и Пп1, 

включени в ОУП на община Угъричин.  
 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
Потенциални заплахи за местообитанията. Предвиденото усторйствено зониране в 

ОУП на община Угърчин засяга потенциални местообитания на вида. Съгласно приложената 
карта по проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I", потенциално местообитание на пъстрия пор според 
индуктивен модел, основан на полеви експертни оценки на пригодността на 
местообитанието отсъства от територията предвидена за нови устройствени зони в 
защитената зона. 

От общата засегнати потенциални местообитания на Vormela peregusna по данни на 
МОСВ са засегнати от предвижданията на ОУП са 3,6991 дка или 0,012% от потенциалните 
местообитания. Според оценка на екипа изготвил ДОСВ, само в землището на с. Кирчево в 
част от УЗ ДопСоп се засягат 0,2347 ха от потенциални местообитания или 0,007% от 

подходящи потенциални местообитания на вида в зоната. Реално обаче според оценка на 
екипа изготвил ДОСВ, една от главните причини за да не се среща вида в този е район е 
липсата на пасища  и съответно една от основните храни на вида лалугера (Spermophilus 

citellus), но и този вид липсва и не е установен, както и негови местообитания в рамките на 
новите УЗ, но и в съседни на тях имоти. Регулацията е твърде близка и степентта на 
урбанизация, съществуваща в предложените УЗ е основна причина за това. 

 

Таблица 5.22 Пригодност на засегнатите местообитания на Vormela peregusna 

Населено място 

Площ (ха) на 
засегнатите 

местообитания в 
УЗ по данни 

МОСВ 

Пригодност на 
местообитанията 

на Vormela 

peregusna 
доклади МОСВ 

Състояние на 
местообитанието 

от теренна 
проучания на 
екип ДОСВ 

Имоти в УЗ 
Устройствена 

зона 

с. Кирчево 0,3775  потенциално 

Урбанизирана 
територия, 

цялата площ на 
имота 

представлява 
производствена 

зона 

8.10 
8.11 
 8.12 

Пч1 
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с. Кирчево 

1,7786 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,2347 

Потенциално 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

потенциално 

Урбанизирана 
територия, 

цялата площ на 
имота 

представлява 
производствена 
зона или е част 

от локална пътна 
инфраструктура 

 
Ливадни 

съобщества, 
потенциални 

местообитания 
на вида  

18.36 
18.24 
18.52 
18.43 
18.53 
18.20 
18.62 
18.15 
18.1 

 
 
 

18.21 
18.30 
18.63 

 
 
 
 

ДопСоп 

с. Кирчево 0,3846 потенциално 

Урбанизирана 
територия, 

цялата площ на 
имота 

представлява 
производствена 
зона или е част 

от локална пътна 
инфраструктура 

18.10 
18.11 

Пп1 

с. Сопот 0,9237 потенциално 

Урбанизирани 
територии със 
съществуващи 

пътна 
инфраструктура 

постройки и 
нива 

264.19 
241.24 
241.56 

ДопСоп 
Оо 

Пп1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.15 С. Кирчево – УЗ Пч1 – потенциални местообитания на Vormela peregusna 
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Фиг. 5.17 С. Кирчево – УЗ ДопСоп – потенциални местообитания на Vormela 

peregusna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.18 С. Кирчево – УЗ Пп1 – потенциални местообитания на Vormela peregusna 
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Фиг. 5.19 С. Сопот – УЗ ДопСоп – потенциални местообитания на Vormela peregusna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 5.20 С. Сопот – УЗ Оо – потенциални местообитания на Vormela peregusna 
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Фиг. 5.21 С. Сопот – УЗ Пп1 – потенциални местообитания на Vormela peregusna 

  
Въздействие - Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитания. Според оценка на екипа изготвил ДОСВ, само в 
землището на с. Кирчево в част от УЗ ДопСоп се засягат 0,2347 ха от потенциални 
местообитания или 0,007% от подходящи потенциални местообитания на вида в зоната. 
Реално обаче според оценка на екипа изготвил ДОСВ, една от главните причини за да не се 
среща вида в този е район е липсата на пасища  и съответно една от основните храни на вида 
лалугера (Spermophilus citellus), но и този вид липсва и не е установен, както и негови 
местообитания в рамките на новите УЗ, но и в съседни на тях имоти. Регулацията е твърде 
близка и степентта на урбанизация, съществуваща в предложените УЗ е основна причина за 
това. Фрагментацията на место-обитанието е 0.007%, което може да се определи, като 
незначително въздействие. 

 

Въздействие - Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 
 

Прекъсване на биокоридори. Съгласно Специфичната информация получена в резултат 

на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I", на територията на защитената зона почти липсват 

биокоридори, отговарящи на изискванията. Същевременно отделните ядра от потен-циални 
местообитания са сравнително близо едно до друго и не са изолирани посред-ством 
непреодолими бариери. Площта на бъдещата устройствена зона е землището на с. Кирчево в 
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част от УЗ ДопСоп не прекъсва цялостно подходящите за вида местообитания. 
Разглежданата част от зоната е разположена в равнинен терен близко до населени места. 

Тези площи не могат да бъдат биокоридор на пъстрия пор.  
 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Безпокойство. Пъстрият пор е предпазливо животно, кото води нощен начин на живот. 
При търсене на храна навлиза и в населени места (Gorsush & Lariviere, 2005). Видът е 
чувствителн по време на разможителния период. Такива местообитания на вида липс-ват на 
територията на бъдещите устройствени зони. Видът все пак не е установен в зоната. Не се 
очаква безпокойство. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
Степен на въздействие – 0. 
 

Смъртност. Пъстрят пор е изключително предпазливо животно, при това все още не е 

установено неговото присъствие на територията на защитената зона. 
 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
ф 

1371 Балканска дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica)


 

Местообитания. Видът обитава скрити и трудно достъпни места, където почива през 

нощта. Води заседнал начин на живот, но при лошо време слизат по-ниско в горите. Оценка 
на популацията в зоната. В защитената са наблюдавани общо 2 диви кози и други 2 на 
около 200 метра от границата на зоната в защитена зона „Централен Балкан“. Числеността е 
25 - 40 индивида, част от които обитават и съседната защитена зона „Централен Балкан“. 

Ключовите местообитания на вида са на площ от 1513 ha. Ефективно заетите местообитания 
са 1383 hа, което е 12 % от пригодните за вида площи в зоната. Обща оценка по четирите 
критерия на БПС на типа природно местообитание за зоната: Неблагоприятно – лошо 
състояние. 

 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. При проведе-

ните собствения проучвания на терена на новите устройствени зони присъствито на целевия 
вид не е установено. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. Съгласно резултатите по проект: "Карти-

ране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 
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фаза I", устройственото зониране предвидено в ОУП на община Угърчин не засяга 
потенциални местообитания на вида. Територията на новите устройствени зони отдалечена 
от местата, където е установено присъствието на вида, ефективно заетите площи, неговите 
ключови местообитания, потенциалните биокоридори. 

 

Изграждането на устройствените зони не засяга потенциални местообитания на вида в 
зоната. Не е установен на тази територия. 

 

Въздействие – Не се очаква. Степен на въздействие – 0. 

 

Фрагментация на местообитания. Предвидената в ОУП територия за устройствено 

зониране не отговаря на изискванията на вида за местообитание. Разположена е на открито, 
до населени места, пътна артерия в антропогенно повлиян район. 

 

Въздействие – Не се очаква. Степен на въздействие – 0. 

 

Прекъсване на биокоридори. Потенциалните биокоридори на вида се намират южно от 

предвиденото зониране в зоната. Отдалечени са и няма да бъдат прекъснати. 
 

Въздействие – Не се очаква. Степен на въздействие – 0. 

 

Безпокойство. Видът избягва населените места. Предвидените устройствени зони са в 

близост до населено място и антропогенно повлиян район, който не може да бъде 

местообитание на вида. 
 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Смъртност. Видът не е установен на територията на бъдещите устройствени зони. 
Неговите потенциални местообитания са отдалечени от тази територия. Смъртност на 
отделни индивиди се очаква. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

1335 Европейски лалугер (Spermophilus citellus)


Местообитания. Световно застрашен вид, повсеместно разпространен петнисто в 

цялата страна, която е южна граница на ареала му, достигащ до Беломорска Тракия. Обитава 
открити необработени места с ниска тревиста растителност, пасища, покрай пътища, жп 
линии, покрайнините на обработваемите полета и близо до антропогени-зирани площи. 
Предпочита черноземни почви, канелени горски, планинско-ливад-ни, алуавиало-ливадни, 
тъмносиви, сиви оподзолени горски почви. Установените в страна-та колонии са 
представени на следващата карта (фиг.110). 
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Оценка на популацията в зоната. В актуализирания стандартен формуляр, поради 

отсъстве на цифрови данни размера/прлътносттана популацията на вида е отбелязана с (С) – 

видът е типичен. 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 възмож-ности за 
възстановяване се оценява на (С) средно или слабо опазване (всички други комбинации). 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 
оценява на (С) е неизолирана популация в широк обхват на разпрост-ранение. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Фиг. 5.22 Устновено присъствие на Spermophilus citellus в страната 

(Koshev, Kocheva, 2007) 
 

 

Общата площ на потенциалните местообитания за целевия вид е както следва: 
- оптимални местообитания – 634,5 hа и субоптимални местообитания – 6199,4 hа. 

Обща площ на бившите находища в оптимални местообитания е 14,55 hа и субоптимални 
местообитания е 1096,14 hа. 

 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: Неблагоприятно-

лошо. 
 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. При проучване 

не е установено присъствието на вида на терена за бъдещите устройствени зони предмет на 
ОУП на община Угърчин. 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 

 

Потенциални заплахи за местообитанията. Съгласно резултатите от проект Карти-

ране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 
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фаза I", и приложената карта на потенциалните местообитания на целевия вид се установява, 
че предвиденото устройствено зониране в защитената зона ще се реали-зира на терен, който 
не отговаря на критериите за потенциално местообитание на вида. Устройственото зониране 
не засяга и ефективно заети местообитания, които са разположени на юг и са достатъчно 
отдалечени за да бъдат повлияни от предвидените нови устройствени зони. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Фрагментация на местообитания. Съгласно резултатите от проект Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза 
I", предвиденото в ОУП зониране не разделя полигони с потенциални место-обитания на 
вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Прекъсване на биокоридори. Устройственото зониране не попада в район на потен-

циални биокоридори на вида. 
 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Безпокойство. Целевият вид е слабо чувствителен към безпокойство. Това се потвърж-

дава и от намиране на колонии на този вид до пътни артерии (Macdonald § Barrett 1993) и 

близко до урбанизирани територии. 
 

Въздействие – Не се очаква. Степен на въздействие – 0. 

Смъртност. Не се очаква. Видът не е установен на територията на новите устройст-

вени зони. Колонии отсъстват и на съседни терени. 
Въздействие – Не се очаква.  
Степен на въздействие – 0. 

 

1354 Кафява мечка (Ursus arctos)


Местообитания. Обитава горски райони, далеч от човека, непристъпни гори с дълбоко 

врязани дерета и много стръмни скални склонове. 
 

Оценка на популацията в зоната. 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 (А) отлично опазване (елементи в отлично 
състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване). Степента на 
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изолираност на популацията, съотне-сена с естествената степен за вида се оценява на (С) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялост-ната оценка на стойността 
на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

 

Благоприятни потенциални местообитания на вида са 70400 ha (71% от терито-рията 
(138000 hа) на зоната. Към 20000 hа са територии подходящи за родилни бърлоги 14 % от 
общата територия на зоната). 

 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: Неблагоприятно – 

незадоволително. 
 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Видът не 

присъства на територията на новите устройствени зони включени в ОУП на община 
Угърчин. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 

 

Потенциални заплахи за местообитанията. Съгласно резултатите по проект Карти-ране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза 
I", терените определени за изграждане на нови устройствени зони в границите на защитената 
зона не попадат върху потенцални и ефективно заети место-обитания. Разполагането на 
новите устройствни зони в непосредствена близост до населени места и пътна артерия ги 
прави непригодни за бърлоги на кафявата мечка. Присъствие на мачката е регистрирано 
южно от предлаганата територия за устройст-вено зониране в границите на защитената зона 
и до нейните граници. Тези местооби-тания на мечката остават извън обсета на ОУП. 
 

Въздействие – Не се очеква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Фрагментация на местообитания. Потенциални местообиатния на вида не се засягат. 
 

Въздействие – Не се очеква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Прекъсване на биокоридори. В зоната няма отделени, изолирани местообитания. 

Местообитанията са свързани с тези в защитена зона „Централен Балкан“ или „Българ-ка“, в 
което индивидите могат относително безпрепятствено да се придвижват. Защитената зона в 
най-източните и най-западните си части изпълнява и роля на биокоридор за разселване по 
хребета на Стара планина. С изграждане на устройствените зони не се пресичат биокоридори 
навида. 
 

Въздействие – Не се очеква. 
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Степен на въздействие – 0. 
 

Безпокойство. Не се очаква, тъй като УЗ не засягата местообитания на вида или 
биокоридори. 
 

Въздействие – Не се очеква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Смъртност. Кафявата мечка не е застрашена от устройственото зониране. 
 

Въздействие – Не се очеква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Оценка на риска за видовете бозайници, предмет на опазване в защитената зона 

Обобщеното въздействие върху бозайниците, включени в предмета на опазване на защитена 
зона BG 0001493 Централен Балкан - буфер и оценка на степента на въздей-ствие е 
представена в следващата Таблица. 

 
 

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

 

Видра  Lutra lutra 0 Не се очеква въздействие 
 

Европейски лалугер  Spermophilus citellus 0 Не се очеква въздействие 
 

Пъстър пор  Vormela peregusna 1 Въздействие нзначително 
 

Европейски вълк  Canis lupus 1 Въздействие нзначително 
 

Кафява Мечка  Ursus arctos 0 Не се очеква въздействие 
 

Балканска дива коза  Rupicaprarupicapra 
0 

Не се очеква въздействие 
 

  
balcanica  

 

    
 

 

Таблица 5.23 Идентификация на очакваното влияние и въздействие от ОУП на община 
Угърчин върху популациите на видовете бозайници, включени в предмета на опазване 
на защитена зона BG0001493 Централен Балкан - буфер 

            Вид на      
 

   
Начин на Времет Продължител К

ум
улативен еф

ект 

въздей- Критерий 
  

 

   ствието   
 

   въздействие раене  ност       
 

 

Българско име Латинско име 
         

 

          
 

                
 

                  
 

   

П
ряко 

Н
епряко

 

В
рем

енно
 

П
остоянно 

.К
раткотр

 

.С
реднотр

 

 

.Д
ълготр

 

О
тлиц. 

П
олож

ит. 

%
площ

на
 

Загуба 

К
ачество

 

 П
ерспективи

  
 

 Видра Lutra lutra 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0  
 

                   
 

 Европейски Canis lupus 1 0 0 1 0 0  1 0 1 0 1 0  0  
 

 вълк                  
 

 Балканска Rupicapra 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0  
 

 дива коза rupicapra                 
 

 Европейски Spermophil 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0  
 

 лалугер us citellus                 
 

 Кафява Мечка Ursus 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0  
 

  arctos                 
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Европейски Vormela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
пъстър пор peregusna              

 
 

Прилепи (Chiroptera) 
 

Територията, включена в ОУП на община Угърчин, за изграждане на нови 
устройствени зони е подложена през минали години на антропогенен и техногенен натиск, 
като обработваеми ниви (орна земя). Тази площ е в непосредствена близост до населено 
място и пътна артерия. В границите на поземлените имоти отсъстват подземни 
местообитание на прилепи. 

 В защитената зона са включени 12 вида прилепи. 
 

1324 Голям нощник 1307 Остроух нощтик 

(Myotis myotis), (Myotis blythii оxygnathus), 

1304 Голям подковонос Подковонос на Мехеле 

(Rhinolophus ferrumequinum), 1306 Средиземвоморски подковонос 

1310 Пещерен дългокрил (Rhinolophus blasii), 

(Miniopterus schreibersi), 1321 Трицветен нощник 

1316 Дългпръст (Myotis emarginatus), 

(Myotis capaccinii), 1308 Широкоух прилеп 

1323 Дългоух прилеп (Barbastella barbastellus), 

(Myotis bechsteini), 1305 Южен подковонос 

1303 Малък подковонос (Rhinolophus еuryale). 

(Rhinolophus hipposideros),   

 

Таблица 5.24 Консервационен статус на прилепите, срещащи се в защитена зона 
BG0001493 Централен Балкан - Буфер 

 
     

EUR
O 

 

92/43 IUCN 

 

Червена книга 

 
 

ВИД ИМЕ - АНГЛ. ЗБР БЕРН БОН 
   

 

BATS 
 

ЕЕС 2007 
 

на РБ 
 

 

        
 

Голям подковонос 
Greater horseshoe 

        Почти 
 

 

Rhinolophus 2/3 II II +  2/4 LR   
 

bat   застрашен  
 

ferrumequinum 
         

 

           
 

Малък подковонос 
Lesser horseshoe bat 2/3 II II + 

 
2/4 LC 

 Слабо  
 

Rhinolophus hipposideros 
  

засегнат 
 

 

          
 

Южен подковонос Mediterranean 
2/3 II II + 

 
2/4 VU 

 Уязвим 
 

 

Rhinolophus euryale horseshoe bat 
   

 

          
 

Падкаванас на Мехели Mehely's horseshoe 
2/3 ІІ,ІІІ ІІ + 

 
2/4 VU 

 Уязвим 
 

 

Rhinolophus mehelyi bat 
   

 

          
 

Средиземноморски 
Blasius’s horseshoe 

          
 

подковонос 2/3 II II +  2/4 NT  Уязвим  
 

bat    
 

Rhinolophus blasii           
 

           
 

            
 

Голям нощник Greater mouse-eared 
2/3 II II + 

 
2/4 LR 

 Почти  
 

Myotis myotis bat 
  

застрашен 
 

 

         
 

Остроух нощник Lesser mouse-eared 
2/3 II II + 

 
2/4 LR 

 Почти  
 

Myotis blythii bat 
  

застрашен 
 

 

         
 

Бехщайнов(дългоух)            
 

нощник Bechstein’s bat 2/3 II II +  2/4 VU  Уязвим  
 

Myotis bechsteinii            
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Трицветен нощник 
Geoffroy’s bat 2/3 II II + 

 
2/4 VU Уязвим  

Myotis emarginatus 
 

 

         
 

Дългопръст нощник 
Long-fingered bat 2/3 II II + 

 
2/4 VU Уязвим  

Myotis capaccinii 
 

 

         
 

Широкоух прилеп 
Western barbastelle 2/3 II II + 

 
2/4 VU Уязвим  

Barbastella barbastellus 
 

 

         
 

Пещерен дългокрил 
Schreiber’s long-         

 

fingered 2/3 II II +  2/4 LC Уязвим  

Miniopterus schreibersii  
 

bat 
        

 

         
 

           

 
 

1324 Голям нощник (Myotis myotis)


 
Местообитания. Пещерообитаващ вид. Среща се в карстовите райони на страната.  
Образува смесени колонии с остроухия нощник (Myotis blythii). 
 
Оценка на популацията в зоната. Видът се среща целогодишно в зоната. В 

стандартният формуляр е отчетено, че липсват всякакви цифрови данни за популацията и 

вида е отбелязан като рядък (R).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. Цялост-ната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (С) значима стойност. В известните находища за зимуване в 
зоната са били установени общо 1 екземпляр, а в летни находища установени общо 4 
екземпляра. Площта на потенциално най-благо-приятните местообитания е оценена на 525.9 
ha (0.4% от площта на защите-ната зона). Потенциалните подходящи ловни местообитания 
115312 ha (83,4% от площта на защитената зона). Площта на урбанизираните и 
неподходящите за вида местообитания е оценена на 1391ha (1,0% от площта на защитената 
зона).  

Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: 
Благоприятно състояние.  

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Съгласно 

предоставената информация и координати на потенциалните и ловни местообитания на вида 
устройственото зониране в защитената зона попада върху тези терени. 

 
Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат пряко известни подземни 

убежища на вида. Ще бъдат засегнати 2.0133 ha ловни местообитания на вида, което е 
0.002% от общата площ на благоприятните местообитания на вида в зоната. 
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Таблица 5.25 Пригодност на засегнатите местообитания на Myotis myotis 

Населено място 

Площ (ха) на 
засегнатите 

местообитания в 
УЗ по данни 

МОСВ 

Пригодност на 
местообитанията 
на Myotis myotis 

доклади МОСВ 

Състояние на 
местообитанието 

от теренна 
проучания на 
екип ДОСВ 

Имоти в УЗ 
Устройствена 

зона 

с. Кирчево 

1,7786 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,2347 

Потенциално 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

потенциално 

Урбанизирана 
територия, 

цялата площ на 
имота 

представлява 
производствена 
зона или е част 

от локална пътна 
инфраструктура 

 
Ливадни 

съобщества, 
потенциални 

ловни 
местообитания 

на вида  

18.36 
18.24 
18.52 
18.43 
18.53 
18.20 
18.62 
18.15 
18.1 

 
18.21 
18.30 
18.63 

 
 
 
 

ДопСоп 

 

Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1.  

 

106Смф 
Фиг. 5.23 Засегнати ловни местообитания на Myotis myotis, с. Кирчево 
 

Фрагментация на местообитания. Предвиденото в ОУП на община Угърчин зониране 
засяга малка площ от ловни местообитания на вида в зоната, разположени до населено място, 
пътна артерия в антрпогенно повлиян район. Засеганите площи от подходящите ловни 
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местообитания също са в размер, който не води до фрагментиране на тези местообитания в 
зоната, които заемат значителна част от нейната територия. 

 
Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1. 18Ов 
Прекъсване на биокоридори. За прекъсване на биокоридори може да става въпрос само 
 
в случаите, когато има непреодолими препятствия за дедонощните и сезонни 

миграции на вида. Като се има предвид височината на предвидените сгради в устройствените 
зони и височината на полета на прилепите, този сграден фонд не е непреодилима пречка за 
вида и те не може да бъдат причина за възникване на временен или траен бариерен ефект, с 
което да предизвика прекъсване на миграционни коридори на вида.  

Територията на предвиденото устройствено зониране, предвидена в ОУП, попада в 
район на защитената зона с потенциални коридори с добра свързаност. Практическото 
реализиране на ОУП и изграждане на новите устройствени зони няма да предизвика 
прекъсване с негативни последици за вида. Терените на новите устройствени зони са в 
близост до урбанизирана територия, антропогенно повлияна.  

Въздействие – Незначително. Степен на въздействие – 2. 

Безпокойство. Няма регистриани убежища на вида в предвидените за зониране терени. 
Строителството ще се извършва през светлата част на денонощието, когато прилепите са в 
своите убежиша. Устройственото зониране е в район с интензивна летателна активност по 
време на лов в границите на зоната, но през нощните часове, когато не се извършва 
стройтелна работа.  

Въздействие – Не се очаква Стпен на въздействие – 0.  
Смъртност. Няма предпоставки за смъртност на индивиди, поради отсъствие на убе-

жища на вида на територията на новите устройствени зони.  
Въздействие – Не се очаква Степен на въздействие – 0. 

 
 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)


 

Местообитания. Използва подземни убежища.В отделни случаи се заселва и в сгради. 
Неговите ловни местообитания са откритите площи с рядка храстова растителност и гори 
блзко до водни басейни и скални разкрития. 

 

Оценка на популацията в зоната. Видът се среща целогодишно в зоната. В стандарт-

ният формуляр 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 (А) отлично опазване (елемен-ти 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. Цялост-ната оценка на стойността 
на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност. В известните летни находища в 
зоната са били установени общо 26 екземпляра, а в находища за зимуване в зоната общо 556 
екземпляра. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е 1323.4 ha (1.0% от 
площта на защитената зона) и потенциално подходящите ловни местообитания 24644 ha 
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(17,8% от площта на защи-тената зона). Площта на урбанизираните и неподходящите за вида 
местообитания е 23823 ha (17,2%) от площта на защитената зона).  

Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: 

Благоприятно състояние. 
 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Съгласно 

предоставената информация и координати на потенциалните и ловни местообитания на вида 
устройственото зониране в защитената зона не засяга негови потенциални и ловни 
местообитания. 

 

Въздействия 

Очаквани въздействия по време на строителството. 

 

Потенциални заплахи за местообитанията. При устройственото зониране не се зася 

гат пряко убежища на вида и дори негови потенциални и ловни местообитания.  
 

Въздействие – Без въздействие. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Фрагментация на местообитания. Изградените устройствени зони не са непреодолимо 
препятствие по време на полет на прилепите и това не е в състояне да доведе до възникване 
на бариерен ефект до потенциалните и ловни полета. От тази гледна точка устройственото 
зониране не може да бъде разглеждано, като фактор предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията на този целеви вид.  

 

Въздействе – Без въздействие.  

Степен на въздействие – 0. 
 

Прекъсване на биокоридори. Изграждането на устройствените дони няма да доведе до 

трайно прекъсване на ландшафтни елементи, използвани от вида по време на миграция 

 

в границите на защитената зона. Устройственото зониране ще се извърши до урбани-

зирани територии с изградена инфраструктура, което няма да доведе до съществени промени 
в района. За прекъсване на биокоридори може да става въпрос само в случаи-те, когато има 
непреодолими препятствия за денонощните и сезонни миграции на вида. Като се има 
предвид височината на предвидените сгради в устройствените зони и височината на полета 
на прилепите, този сграден фонд не е непреодилима пречка за вида и те не може да бъдат 
причина за възникване на временен или траен бариерен ефект, с което да предизвика 
прекъсване на миграционни коридори на вида. 

 

Въздействние – Не се очаква.  
Степен на въздействие – 0. 
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Безпокойство. В обхвата на територията на устройственото зониране отсъстват 
убежища на вида, които могат да бъдат подложени на различни антропогенни въздействия. 
Няма установени колонии в съседни терени. 

Въздействние – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Смъртност. Няма вероятност за инцидентна смъртност на индивиди, поради това, че 

устройственото зониране не засягат убежищата на вида, както на територията на 
устройствените зони, така и в съседни територии. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 

 

1310 Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersi)


 

Местообитания. Карстови ландшафти в цялата страна, обитават главно естествени 

пещери. 
Оценка на популацията в зоната. В стандартният формуляр 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 възстано-

вяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване). Степента на изолираност на попула-цията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана попула-ция в широк 
обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (В) добра стойност. В известните находища за зимуване в зоната са установени 
общо 3912 екземпляра, а в известните летни находища общо 1202 екземпляра. Площта на 
потенциално най-благоприятните местообитания е 268.3 ha (0.2% от площта на защитената 
зона), а тази на потенциалните подходящи ловни местообитания 36072 ha (26,1% от площта 
на защитената зона). Площта на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е 
126 ha (0,1% от площта на защитената зона). Обща оценка за състоянието на вида в зоната 
по четирите критерия: Благоприятно състояние. 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Съгласно предо 

ставената информация и координати на потенциалните и ловни местообитания на вида 
устройственото зониране в защитената зона засяга негови ловни местообитания. 
Устойственото планиране предвижа територия за добив на полезни изкопаеми в м. 
Каварника на фирма „ТЕхсел“ ООД, като част от концесионната площ в рамките на част от 
имот 042048, засяга около 1,7845 ха и ДопСоп в рамките на имот 018036 и 018024 с площ от 
1,0412 ха в землището на с. Кирчево или общо 2,8257 ха от ловни местообитания на вида. 

 

Въздействия 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
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Потенциални заплахи за местообитанията. При изграждане на новите устройствени 

зони не се засягат летни и зимни убежища на вида. Извън обсега на тази територия остават и 
ефективно заетите места от целевия вид. 

 

 

Въздействие – Без въздействие. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Фрагментация на местообитания. Засегнатите площи от ловни местообитания са твърде 
малки за да предизвикат съществено разделяне на потенциалните местообитания на части. 
Изградените устройствени

 
зони не са непреодолимо препятствие по време на полет на прилепите 

и това не е в състояние да доведе до възникване на бариерен ефект до потенциалните и ловни 
полета в съседни терени и зоната. От тази гледна точка устройственото зониране не може да 
бъде раз-глеждано, като фактор предизвикващ функционална фрагментация на 
местообитанията на този целеви вид. Пространствената фрагментация е с нeзначително 
въздействие върху 2,8257 ха или 0,008% подходящи ловни местообитания в зоната, без да 
предизвика структурни промени в популацията на вида в защитената зона. Засегнатата площ 
от ловните местообитания на вида е малка и няма да доведе до намаляване на потенциал-

ните ловни местообитания на вида в зоната. В зоната има достатъчно повърхностни водоеми 
,които са негова основна хранителна база. Видът е добър летец и по време на лов може да се 
отдалечи на голямо разстояние от дневните си убежища. 

113мф 

Въздействие – Незначително. 114мф 

Степен на въздействие – 1. 
 

Прекъсване на биокоридори. Изграждането на устройствените зони няма да доведе до 

трайно прекъсване на ландшафтни елементи, използвани от вида по време на миграция 

 

границите на защитената зона. Устройственото зониране ще се извърши до урбанизи-

рани територии с изградена инфраструктура, което няма да доведе до съществени промени в 
района. За прекъсване на биокоридори може да има само в случаите, когато има 
непреодолими препятствия за денонощните и сезонни миграции на вида. Като се има 
предвид височината на предвидените сгради в устройствените зони и височината на полета 
на прилепите, този сграден фонд не е непреодолима пречка за вида и те не може да бъдат 
причина за възникване на временен или траен бариерен ефект, с което да предизвика 
прекъсване на миграционни коридори на вида. Като добър летец видът ще има достъп до 
всички ловни полета в зоната.  

 

 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 
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Безпокойство. По време на строителството не се очаква безпокойство поради отдале-

ченост на ефективно заетите местообитания на вида в зоната. Повечето от тях се намират 
извън границите на защитената зона. 

 

Въздействие - Не се очаква. 
 

Степен на въздействие - 0. 
 

Смъртност. В устройствените зони ще се извършват дейности, които не засягат пряко 

убежища на вида и неговата популация. 
 

Въздействие - Не се очаква. 
 

Степен на въздействие - 0. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Фиг. 5.24 Засегнати ловни местообитания на вида Miniopterus schreibersi, с. 
Кирчево – територии за добив на полезни изкопаеми 
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Фиг. 5.25 Засегнати ловни местообитания на вида Miniopterus schreibersi, с. 

Кирчево – УЗ ДопСоп 
 
1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)



 

Местообитания.Обитава карстови ландшафти. Целогодишно само подземни убежища 

 

– пещери и минни галерии. В цялата страна, без най-високите части на планините. 
Известни са 73 убежища, повечето между 100 и 600 m н. в. 

 

Оценка на популацията в зоната. Видът се среща целогодишно в зоната. В стандарт-

ният формуляр е отбелязан като много рядък (R). Размерът и плътността на попула-цията 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 (С) значима стойност. 

 

В известните находища за зимуване в зоната е установен общо 1 екземпляр. Не са 
установени летни находища на вида в зоната. Площта на потенциално най-благо-приятните 
местообитания е 532.9 ha (0.4% от площта на защитената зона), а потенциално подходящите 
ловни местообитания на 27629 ha (20,0% от площта на защитената зона). Площта на 
урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е 73 ha (0,1% от площта на 
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защитената зона). Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: 
Неблагоприятно – незадоволително. 

 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Съгласно предо 

ставената информация и координати на потенциалните и ловни местообитания на вида 
устройственото зониране в защитената зона засяга негови ловни местообитания. 
Устойственото планиране предвижа територия за добив на полезни изкопаеми в м. 
Каварника на фирма „ТЕхсел“ ООД, като част от концесионната площ в рамките на 
част от имот 042048, засяга около 1,7845 ха и ДопСоп в рамките на имот 018036 и 018024 
с площ от 1,0412 ха в землището на с. Кирчево или общо 2,8257 ха от ловни 
местообитания на вида. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 

 

Потенциални заплахи за местообитанията. При изграждане на новите устройствени 

зони не се засягат летни и зимни убежища на вида. Извън обсега на тази територия остават и 
ефективно заетите места от целевия вид. 

 

 

Въздействие – Без въздействие. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Фрагментация на местообитания. Засегнатите площи от ловни местообитания са твърде 
малки за да предизвикат съществено разделяне на потенциалните местообитания на части. 
Изградените устройствени

 
зони не са непреодолимо препятствие по време на полет на прилепите 

и това не е в състояние да доведе до възникване на бариерен ефект до потенциалните и ловни 
полета в съседни терени и зоната. От тази гледна точка устройственото зониране не може да 
бъде раз-глеждано, като фактор предизвикващ функционална фрагментация на 
местообитанията на този целеви вид. Пространствената фрагментация е с нeзначително 
въздействие върху 2,8257 ха или 0,010% подходящи ловни местообитания в зоната, без да 
предизвика структурни промени в популацията на вида в защитената зона. Засегнатата площ 
от ловните местообитания на вида е малка и няма да доведе до намаляване на потенциал-

ните ловни местообитания на вида в зоната. В зоната има достатъчно повърхностни водоеми 
,които са негова основна хранителна база. Видът е добър летец и по време на лов може да се 
отдалечи на голямо разстояние от дневните си убежища. 

113мф 

Въздействие – Незначително. 114мф 

Степен на въздействие – 1. 
 

Прекъсване на биокоридори. Изграждането на устройствените зони няма да доведе до 

трайно прекъсване на ландшафтни елементи, използвани от вида по време на миграция 
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границите на защитената зона. Устройственото зониране ще се извърши до урбанизи-

рани територии с изградена инфраструктура, което няма да доведе до съществени промени в 
района. За прекъсване на биокоридори може да има само в случаите, когато има 
непреодолими препятствия за денонощните и сезонни миграции на вида. Като се има 
предвид височината на предвидените сгради в устройствените зони и височината на полета 
на прилепите, този сграден фонд не е непреодолима пречка за вида и те не може да бъдат 
причина за възникване на временен или траен бариерен ефект, с което да предизвика 
прекъсване на миграционни коридори на вида. Като добър летец видът ще има достъп до 
всички ловни полета в зоната.  

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
 

Безпокойство. По време на строителството не се очаква безпокойство поради отдале-

ченост на ефективно заетите местообитания на вида в зоната. Повечето от тях се намират 
извън границите на защитената зона. 

Въздействие - Не се очаква. 
Степен на въздействие - 0. 
 

Смъртност. В устройствените зони ще се извършват дейности, които не засягат пряко 

убежища на вида и неговата популация. 
Въздействие - Не се очаква. 
Степен на въздействие - 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.26 Засегнати ловни местообитания на вида Myotis capaccinii, с. Кирчево – 

територии за добив на полезни изкопаеми 
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Фиг. 5.27 Засегнати ловни местообитания на вида Myotis capaccinii, с. Кирчево – УЗ 
ДопСоп 

 

1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteini)


 

Местообитания. Обитател на стари широколистни и смесени гори, като извършва 

кратки миграции между летните и зимните убежища - до 35 km. Най-висока е числе-ността 
му в мезофилни горски масиви с постоянен водоем, в низинните с преоблада-ване на 
различни видове дъб и полски ясен, а в планините – на бук. Единични индивиди живеят в 
хралупи на дървета с диаметър на стъблото 13–20 cm на 0,7–5 m височина oт земята. През 
лятото живее в хралупи на дървета, по-рядко постройки 

 

и пещери, като често сменя жилището си. Зимува в пещери и галерии с температура 
3,6 до 10,5°C, в които се премества сравнително късно. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартният формуляр е отбелязан като рядък 

(R). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цяла-та 
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 (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 
на възможностите за възстановяване). Степента на изолира-ност 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. 
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В зоната е установено само едно находище. Площта на потенциалните место-обитания 
е 26802 ha (19,4 % от площта на защитената зона), а площта на местообитания с високо 
качество по индуктивен модел е 1952.4 ha (1.4 % от площта на защитената зона). Зоната е с 
ниска степен на фрагментиране (612,8) на местообитанията с високо качество. Свързаността 
на местообитанията с високо качество в зоната e средна. 

 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Съгласно 

предоставената информация и координати на потенциалните и ловни местообитания на вида 
устройственото зониране в защитената зона не засяга негови потенциални и ловни 
местообитания. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 

 

Потенциални заплахи за местообитанията. Целевият вид не е установен в границите 

на терена определен от ОУП за изграждане на нови устройствени зони. Не се засягат 
убежища на вида в границите на тази територия, както и местообитания с високо качество. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 

 

Потенциални заплахи за местообитанията. В обхвата на устройственото зониране не 

се засягат убежища на вида. Строителните работи и експлоатацията на устройствените зони 
няма да доведат до промяна характеристиките на потенциалните местообитания на вида в 
защитената зона. 

 

Въздействие - Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Фрагментация на местообитания. Не се очаква. Устройствените зони след изгражда-

не няма да бъдат изкуствена, непреодолима преграда за полета на прилепите и не може да 
предизвика бариерен ефект върху местообитанията на вида. От тази гледна точка 
изградените устройствени зони не трябва и не може да бъде разглеждана, като фактор който 
предизвиква функционална фрагментация на местообитанията на вида. 

 

Въздействие - Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Прекъсване на биокоридори. Не се очаква. Изградените сгради и съоръжения не са 

непреодолима преграда за извършване на полети на прилепите при техните миграции. 
Устройствените зони, след изграждане, не прекъсват характерни ландшафтни елементи в 
защитената зона, които се използват от целевия вид по време на миграции. 
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Въздействие - Не се очаква. Степен на въздействие – 0. 

 

Безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на убежища в границите на устройст-

вените зони, както и в съседните терени, които могат да бъдат подложени на въздейст-вие по 
време на изграждането и експлоатацията на новите устройствени зони. 

 

Смъртност. Изграждането на нови устройствени зони в защитената зона е на терен, 

който не засяга убежищата на вида. 
 

Въздействие - Не се очаква. Степен на въздействие – 0. 

 

1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros) 

Местообитания. Пещерен вид, свързан преди всичко с богати на растителност карсто-

ви райони, разредени гори, паркове, храсталаци, среща се и в населени места, като обитава 
мазета, тавани и други части на сгради, минни галерии. Зимува в подземни убежища, като 
пещери, галерии и мазета. 

 
Оценка на популацията в зоната. В стандартният формуляр 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 (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 
на възможностите за възстановяване). Степента на изолира-ност на популацията, съотнесена 
с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на стой-ността на обекта за опазването се оценява на 
(В) добра стойност. Установени са общо 21 находища н вида в зоната. В известните 
находища за зимуване в зоната са устано-вени общо 73 екземпляра, а в летни находища общо 
207 екземпляра. Площта на потен-циално най-благоприятните местообитания е 1920.8 ha 
(1.4% от площта на защитената зона). Потенциално подходящите ловни местообитания е 
оценена на 26795,0 ha (19,4% от площта на защитената зона). Площта на урбанизираните и 
неподходящите за вида местообитания е 23869,6 ha (17,3% от площта на защитената зона). 
Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: Благоприятно 
състояние. 

 
Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Съгласно 

предоставената информация и координати от МОСВ на потенциалните и ловни место-

обитания на вида устройственото зониране в защитената зона не засяга негови потен-циални 
и ловни местообитания. 

 
Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. При изграждане на устройственото зони-

ране не се засягат летни и зимни убежища на целевия вид. Новите устройствени зони, след 
изграждане, няма да доведат до трайна промяна на естествените характеристики на 
потенциалните местообитания и ловните местообитания на целевия вид в защите-ната зона. 
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Въздействие – Не се очаква.  
Стенеп на въздействие – 0.  
Фрагментация на местообитания. Не се очаква. Устройствените зони, след изграж-

дане, няма да бъдат изкуствена, непреодолима преграда за полета на прилепите и не може да 
предизвика бариерен ефект върху местообитанията на вида. От тази гледна точка 
изградените устройствени зони не трябва и не може да бъдат разглеждана, като фактор който 
предизвиква функционална фрагментация на местообитанията на вида. 

 
Въздействие – Не се очаква.  
Стенеп на въздействие – 0.  
Прекъсване на биокоридори. Не се очаква. Изградените устройствени зони и съоръ-

жения не са непреодолима преграда за извършване на полети на прилепите при техните 

миграции. Устройствените зони, след изграждане, не прекъсват характерни ландшафт-

ни елементи в защитената зона, които се използват от целевия вид по време на мигра-ции. 
 
Въздействие – Не се очаква.  
Степен на въздействие – 0.  
Смъртност. Устройственото зониране, предвидено в ОУП, е на терен, който не засяга 

убежищата на вида и такива разположени в съседство. 
 
Въздействие – Не се очаква.  
Степен на въздействие – 0. 
 
 
1307 Остроух нощник (Myotis blythii оxygnathus)


 

Местообитания. В България се среща подвидът Myotis blythii оxygnathus. Обитава 

карстови и скалисти терени, използващ предимно подземни убежища (пещери) и извършва 
сезонни миграции между летни и зимни местообитания. 

 
Оценка на популацията в зоната. В стандартният формуляр е отбелязан като рядък 

(R). 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 възстано-

вяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване). Степента на изолираност на попула-цията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана попула-ция в широк 
обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (С) значима стойност. Установени са общо 4 находища. В известните находища за 
зимуване в зоната е установен само 1 екземпляр, а в летни находища в зоната общо 6 
екземпляра. Площта на потенциално най-благо-приятните местообитания е 559 ha (0.4% от 
площта на защитената зона) и потенциални подхо-дящи ловни местообитания 115312 ha 
(83,4% от площта на защитената зона). Площта на урбанизираните и неподходящите за вида 
местообитания е 1391ha (1,0% от площта на защитената зона). 

 
Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: 

Благоприятно състояние. 
 
Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Съгласно 

предоставената информация и координати на потенциалните и ловни местообитания на вида 
устройственото зониране в защитената зона попада върху тези терени. 
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Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 

 

Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат пряко известни подземни 

убежища на вида. Ще бъдат засегнати 2.0133 ha ловни местообитания на вида, което е 
0.002% от общата площ на благоприятните местообитания на вида в зоната. 

 

Таблица 5.26 Пригодност на засегнатите местообитания на Myotis blythii оxygnathus 

Населено 
място 

Площ (ха) на 
засегнатите 

местообитания в 
УЗ по данни 

МОСВ 

Пригодност на 
местообитанията 
на Myotis blythii 

оxygnathus 
доклади МОСВ 

Състояние на 
местообитанието 

от теренна 
проучания на 
екип ДОСВ 

Имоти в УЗ 
Устройствена 

зона 

с. Кирчево 

1,7786 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,2347 

Потенциално 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

потенциално 

Урбанизирана 
територия, 

цялата площ на 
имота 

представлява 
производствена 
зона или е част 

от локална пътна 
инфраструктура 

 
Ливадни 

съобщества, 
потенциални 

ловни 
местообитания 

на вида  

18.36 
18.24 
18.52 
18.43 
18.53 
18.20 
18.62 
18.15 
18.1 

 
18.21 
18.30 
18.63 

 
 
 
 

ДопСоп 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 

 
 
 
 

ф 
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Фиг. 5.28 Засегнати ловни местообитания на Myotis blythii, с. Кирчево 

 

Фрагментация на местообитания. Не се очаква. Сгради и съпътстващите съоръжения 
не са непреодолима изкуствена бариера при извършване на полет от страна на прилепите и 
не могат да предизвикат бариерен ефект при използване на потенциалните ловни 
местообитания в тази част на защитената зона. Разглежданият ОУП и включените 
устройствени зони не може да бъдат фактор, който предизвиква функционална фрагментация 
на местообитанията на вида в защитената зона. 

 

Въздействия – Не се очакват. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Прекъсване на биокоридори. Потенциалните коридори с отлична свързаност са 

разположени в Карлуковския карст и Търновските възвишения, които са отдалечени от 
територията на устройствените зони. Територията на устройствените зони попада в район с 
добра свързаност на потенциалните коридори, оградена с потенциални кори-дори със слаба и 
средна свързаност. Изградените устройствени зони и съоръжения не са непреодолима 
преграда за извършване на полети на прилепите при техните миграции. Устройствените 
зони, след изграждане, не прекъсват характерни ландшафт-ни елементи в защитената зона, 

които се използват от целевия вид по време на мигра-ции. 
 

Въздействия – Не се очакват. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Безпокойство. На определената територия, за изграждане на устройствените зони, няма 
убежища на вида, които по време на изграждане или експлоатация да бъдат подложени на 
различни въздействия. Установените местообитания и популации са отдалечени и няма да 
бъдат обезпокоявани по време на строителството и експлоа-тацията на устройствените зони. 

 

Смъртност. Не се засягат убежища на вида и популации, както на територията на 

устройственото зониране, така и в установените местообитания. 
 

Въздействие - Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 

 

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi)


 

Местообитания. Равнинни карстови райони. Изцяло е свързан с пещерите, като убе-

жища. В България се среща рядко, главно в райони с малка надморска височина. Оценка на 
популацията в зоната. В стандартния формуляр е отбелязан като много рядък (V). Размерът 
и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (D) незначителна популация. 
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В зоната не са установени находища на вида. Площта на потенциално най-благо- 

 

приятните местообитания е 196.6 ha (0.1 % от площта на защитената зона), а на потен-

циално подходящите ловни местообитания 7860 ha (5,7 % от площта на защитената зона). 
Площта на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е 11380 ha (8,2 % от 
площта на защитената зона). 

 

Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: Неблаго-

приятно - незадоволително. 
 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. При нашите 

проучвания на терена предвиден за нови устройствени зони, видът не е установен. 
 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 

Потенциални заплахи за местообитанията. При изграждане на устройственото зони-

ране не се засягат летни и зимни убежища на целевия вид. Новите устройствени зони, след 
изграждане, няма да доведат до трайна промяна на естествените характеристики на 
потенциалните местообитания и ловните местообитания на целевия вид в защите-ната зона. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Стенеп на въздействие – 0. 
 

Фрагментация на местообитания. Не се очаква. Устройствените зони, след изграж-

дане, няма да бъдат изкуствена, непреодолима преграда за полета на прилепите и не може да 
предизвика бариерен ефект върху местообитанията на вида. От тази гледна точка 
изградените устройствени зони не трябва и не може да бъдат разглеждана, като фактор който 
предизвиква функционална фрагментация на местообитанията на вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Стенеп на въздействие – 0. 
 

Прекъсване на биокоридори. Не се очаква. Изградените устройствени зони и съоръ-

жения не са непреодолима преграда за извършване на полети на прилепите при техните 

миграции. Устройствените зони, след изграждане, не прекъсват характерни ландшафт-ни 
елементи в защитената зона, които се използват от целевия вид по време на миграции. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
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Смъртност. Устройственото зониране, предвидено в ОУП, е на терен, който не засяга 

убежищата на вида и такива разположени в съседство. 
 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 

 

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)


 

Местообитания. Карстови райони в равнинните и хълмисти части на страната. Изцяло 

е свързан с подземни убежища - пещери и минни галерии. 
 

Оценка на популацията в зоната. Видът се среща целогодишно в зоната. В стан-

дартният формуляр е отбелязан като рядък (R). Размерът и плътността на попула-цията 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 (А) отлично опаз-ване (елементи в отлично 
състояние, независимо от оценката на възможностите за възстано-вяване). 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. В известните летни находища в 
зоната са установени общо 80 екзем-пляра. Няма установени находища за зимуване на вида. 
Площта на потенциално най-благо-приятните местообитания е 366.3 ha (0.3% от площта на 
защитената зона) и потен-циално подходящите ловни местообитания 30790 ha (22,3% от 
площта на защи-тената зона). Площта на урбанизираните и неподходящите за вида 
местообитания е 17529 ha (12,7% от площта на защитената зона). 

 

Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: Неблаго-

приятно –незадоволително. 
 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. При нашите 

проучвания на терена предвиден за нови устройствени зони, видът не е установен. 
 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 

Потенциални заплахи за местообитанията. При изграждане на устройственото зони-

ране не се засягат летни и зимни убежища на целевия вид. Новите устройствени зони, след 
изграждане, няма да доведат до трайна промяна на естествените характеристики на 
потенциалните местообитания и ловните местообитания на целевия вид в защите-ната зона. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Стенеп на въздействие – 0. 
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Фрагментация на местообитания. Не се очаква. Устройствените зони, след изграж-

дане, няма да бъдат изкуствена, непреодолима преграда за полета на прилепите и не може да 
предизвика бариерен ефект върху местообитанията на вида. От тази гледна точка 
изградените устройствени зони не трябва и не може да бъдат разглеждана, като фактор който 
предизвиква функционална фрагментация на местообитанията на вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Стенеп на въздействие – 0. 
 

Прекъсване на биокоридори. Не се очаква. Изградените устройствени зони и съоръ-

жения не са непреодолима преграда за извършване на полети на прилепите при техните 

миграции. Устройствените зони, след изграждане, не прекъсват характерни ландшафт-

ни елементи в защитената зона, които се използват от целевия вид по време на мигра-ции. 
 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Смъртност. Устройственото зониране, предвидено в ОУП, е на терен, който не засяга 

убежищата на вида и такива разположени в съседство. 
 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 

 

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus)


 

Местообитания. Характерен обитател на нископланинските карстови райони в 

страната. Среща се в райони, където обитава изкуствени убежища – тавани на построй- 

ки, бункери, подземни галерии и др. Термофилен вид. Температурата в размножи-

телните убежища може да стигне до 35 °С. 
 

Оценка на популацията в зоната. Видът се среща целогодишно в зоната. В 

стандартният формуляр е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на попу-

лацията 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 (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 разпро-странение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 
стойност. 

 

В зоната е установено едно находище. В известните летни находища в зоната са били 
установени общо 2 екземпляра. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания 
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е 1163.8 ha (0.8 % от площта на защитената зона) и потенциално най-подходящите ловни 
местообитания 90623 ha (65,5 % от площта на защитената зона). Площта на урбанизираните 
и неподходящите за вида местообитания е 18646 ha (13,5 % от площта на защитената зона). 

 

Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: 
Благоприятно състояние. 

 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. При нашите 

проучвания на терена предвиден за нови устройствени зони, видът не е установен. 
Устройственото зониране засяга потенциални ловни местообитания на вида в зоната. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 

 

Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат пряко установените летни 

убежища на вода. В територията на устройственото зониране не попадат площи от под-

ходящи местообитания на вида, определени от извършеното картиране по проект 
"Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообита-ния и 
видове - фаза I".(МОСВ, 2013 г.). 

 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Фрагментация на местообитания. Не се очаква. Устройствените зони, след изграж-

дане, няма да бъдат изкуствена, непреодолима преграда за полета на прилепите и не може да 
предизвика бариерен ефект върху местообитанията на вида. От тази гледна точка 
изградените устройствени зони не трябва и не може да бъдат разглеждана, като фактор който 
предизвиква функционална фрагментация на местообитанията на вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Стенеп на въздействие – 0. 
 

Прекъсване на биокоридори. Не се очаква. Изградените устройствени зони и съоръ-

жения не са непреодолима преграда за извършване на полети на прилепите при техните 

миграции. Устройствените зони, след изграждане, не прекъсват характерни ландшафт-

ни елементи в защитената зона, които се използват от целевия вид по време на мигра-ции. 
 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
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Смъртност. Устройственото зониране, предвидено в ОУП, е на терен, който не засяга 

убежищата на вида и такива разположени в съседство. 
 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 

 

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)


Местообитания. Предпочита влажните горски местообитания в среднопланинския 

пояс (700–1400 m н. в.). През зимата е намиран поединично или на групи до 30 индивида в 
най-студените, преходни части на пещерите при температури около 0–2°С. През летните 
месеци живее почти само в хралупи на дървета и по-рядко в други убежища (например 
цепнатини в скали). 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартният формуляр 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 възста-

новяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, незави-симо 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. 

 

В зоната са установени общо 3 находища. Площта на потенциалните местообитания е 
34412 ha (24.88% от площта на защитената зона) и местообитания с високо качество по 
индуктивен модел е 4296ha (3.1% от площта на защитената зона). 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. При нашите 

проучвания на теренът предвиден за нови устройствени зони, видът не е установен. 
Устройственото зониране засяга потенциални и ловни местообитания на вида в зоната. 
Предвидена е устройствена територия в имот 042048 за добив на полезни изкопаеми в м. 
Краваника, землището на с. Кирчево, част от горски отдели 28-щ и 28-ю. Засягат се по 0,8548 
ха или 0,002% от потенциалните местообитания на вида в зоната. 

 

Въздействия 

Очаквани въздействия по време на строителството. 

Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат убежища на вида. При 

реализиране на устройственото зониране предвидено в ОУП се засягат потенциални и ловни 
местообитания на вида в зоната. Предвидена не устройствена територия в имот  

Обособяването на територията за добив на полезни изкопаеми ще засегне общо 0.8548 

ha местообитания на вида, което е 0.002% от общата площ на потенциалните местообитания 
в зоната. На тази територия не присъстват ефективно заети местообитания. Изключително 
малката засегната площ дава основание въздействието да бъде определено като 
незначително. 

Въздействие - Незначително. 
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Степен на въздействие – 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фиг. 5.29 Засегнати местообитания на Barbastella barbastellus, с. Кирчево 
 

Фрагментация на местообитания. Не се очаква. Устройствените зони и съпътства-

щите съоръжения не са непреодолима пречка при извършване на полет от страна на 
прилепите и не могат да предизвикат бариерен ефект при използване на потенциалните 

 

и ловни местообитания, в тази част на защитената зона. Разглежданият ОУП и включе-

ните устройствени зони не може да бъдат фактор, който предизвиква функционална 
фрагментация на местообитанията на вида в защитената зона. Пространствената 
фрагментация е с незначително въздействие върху площ от 0.8548 ha на потенциалните 
местообитания и няма да предизвика структурни промени в популацията на вида в зоната. 

 

Въздействие - Не се очаква. Степен на въздействие – 0. 

 

Прекъсване на биокоридори. Прекъсване на биокоридори може да има в случаи на 

изграждане на непреодолими препятствия за прилепите при техните денонощни и сезонни 
миграции. 

 

Като се вземат предвид височината, на която прилепите извършват своите полети и 
височината на устройствените зони и съпътстващите ги съоръжения не са препятствие при 
полет на прилепите и не предизвикват временен или трайно бариерен ефект с прекъсване на 
миграционни коридори в зоната. 

 

Въздействие – Не се очаква. Степен на въздействие – 0. 

 



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

279 

Безпокойство. В обхвата на територията, на която ще се изгради обособи зона за добив 

отсъстват убежища, които могат да бъдат подложени на различни въздействия по време на 
изграждане и експлоатация на устройствените зони. 

 

Въздействие - Не се очаква. Степен на въздействие – 0. 

 

Смъртност. Не се очаква. 
 

Въздействие не се очаква. Степен на въздействие – 0. 

 

1305 Южен подковонос (Rhinolophus еuryale)


Местообитания. Гористи равнинни карстови райони в близост до вода. Почти изцяло е 

свързан с пещерите, но в некарстови райони през лятото се заселва и в постройки. Оценка 
на популацията в зоната. В стандартният формуляр е отбелязан като наличен (Р). 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 възстано-вяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите 
за възстановяване). Степента на изолираност на попу-лацията, съотнесена с естествената 
степен за вида се оценява на (С) не изолирана попу-лация в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 
отлична стойност. 

В известните находища за зимуване в зоната установени общо 9 екземпляра. В зоната 
не са установени летни находища на вида. Площта на потенциално най-благо - 

приятните местообитания е 299.4 ha (0.2% от площта на защитената зона) и потен-

циално подходящите ловни местообитания 23161 ha (16,7% от площта на защитената зона). 
Площта на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е 23247 ha (16,8% от 
площта на защитената зона). 

 

Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: 
Неблагоприятно - незадоволително. 

 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. При нашите 

проучвания на терена предвиден за нови устройствени зони, видът не е установен. 
Устройственото зониране засяга не потенциални и ловни местообитания на вида в зоната. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 

Потенциални заплахи за местообитанията. При изграждане на устройственото зони-

ране не се засягат летни и зимни убежища на целевия вид. Новите устройствени зони, след 
изграждане, няма да доведат до трайна промяна на естествените характеристики на 
потенциалните местообитания и ловните местообитания на целевия вид в защите-ната зона. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
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Стенеп на въздействие – 0. 
 

Фрагментация на местообитания. Не се очаква. Устройствените зони, след изграж-

дане, няма да бъдат изкуствена, непреодолима преграда за полета на прилепите и не може да 
предизвика бариерен ефект върху местообитанията на вида. От тази гледна точка 
изградените устройствени зони не трябва и не може да бъдат разглеждана, като фактор който 
предизвиква функционална фрагментация на местообитанията на вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
Стенеп на въздействие – 0. 
 

Прекъсване на биокоридори. Не се очаква. Изградените устройствени зони и съоръ-

жения не са непреодолима преграда за извършване на полети на прилепите при техните 

миграции. Устройствените зони, след изграждане, не прекъсват характерни ландшафт-

ни елементи в защитената зона, които се използват от целевия вид по време на мигра-ции. 
 

Въздействие – Не се очаква. 
Степен на въздействие – 0. 

Смъртност. Устройственото зониране, предвидено в ОУП, е на терен, който не засяга 

убежищата на вида и такива разположени в съседство. 
Въздействие – Не се очаква. 
Степен на въздействие – 0. 

Оценка на риска за видовете прилепи, предмет на опазване в защитената зона 

Таблица 5.27 Таблица с вероятните въздействия върху целевите видове прилепи в 
защитена зона 

       Зимни и 
  Потенциални 

  Биокоридор с  
 

 Въздействия и          тесен фронт на  
 

   Популация   летни   ловни    
 

 Параметри         миграция  
 

      убежища   местообитания    
 

             
 

               
 

Унищожаване или  Не се очаква 
 Не се очаква 

 Очаква се 
 Не се очаква  

увреждане на     
 

 въздействие в зоната  въздействие  въздействие  въздействие.  

местообитания     
 

            
 

Смъртност на  Не се очаква  Не се очаква 
 Не се очаква 

 Не се очаква  

индивиди  въздействие в зоната    
 

  въздействие  въздействие  въздействие  

         
 

         
 

Прекъсване на  Не се очаква  Не се очаква  Не се очаква  Не се очаква 
 

биокоридори  въздействие  въздействие  въздействие  въздействие 
 

         
 

Повишена опасност  Не се  Не се очаква  Не се очаква  Не се очаква 
 

от пожари  очаква въздействие  въздействие  въздействие  въздействие 
 

Опасност от битово и             
 

др. замърсявания  Не се очаква  Не се очаква  Не се очаква  Не се очаква 
 

(напр. аварии в  въздействие  въздействие  въздействие  въздействие 
 

инфраструктурата)             
 

Безпокойство 
 Не се очаква  Не се очаква  Не се очаква  Не се очаква 

 

 въздействие  въздействие  въздействие  въздействие  

       
 

           
 

Кумулативно 
 Не се очаква  Не се очаква  Не се очаква  Не се очаква 

 

 кумулативно  кумулативно  кумулативно  кумулативно  

въздействие 
    

 

 въздействие  въздействие  въздействие  въздействие  
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При реализиране на проекта за ОУП на община Угърчин, не се очакват промени в 
структурата и функциите на защитената зона. 

 
5.3 Защитена зона BG0000616 Микре 

Оценката на степента на въздействие върху природните местообитания (по Дир. 92/43/ЕИО) в 
BG0000616 Микре на ОУП за община Угърчин 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: 

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

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

iii. консервационния статус на характерните за него видове е благоприятен, в 
съответствие с определението за консервационен статус на вид. 

В случая, на база направената характеристика на разпространените растителни съобщества в 
района на общината и предвид характеристиките на ОУПО, в резултат от цялостната му реализация 
не се очаква значителна пряка загуба и фрагментация на местообитанията, които са предмет на 
опазване в защитените зони. Не могат да се очакват и съществени косвени въздействия. 

 Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0000616 Микре, 

попадат устройствени зони само в землище на с. Микре: 
Таблица  5.28 Бъдещо планиране и попадащи в границите на  Защитена зона 

BG0000616 Микре по начин на трайно ползване 

№ по 
ред 

Землище № на имот 
Площ 

дка 
Вид на 
имота 

Вид 
територия 

Начин  
на трайно 
ползване 

Ново предвиждане за 
устройствена 

зона/инфраструктура 

1. Микре 48060.429.18 1,452 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 
Зона Жм1 

съществуваща 

2. Микре 48060.429.20 2,762 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

3. Микре 48060.429.21 0,033 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

4. Микре 48060.429.22 3,301 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

5. Микре 48060.429.23 1,798 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 
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Описаните имоти попадУЗ и територии попадащи в границите на BG0000616 Микре 

при посещение на терен се установи, че това са съществуващи жилищни територии, в които 
са налични жилищни и стопански постройки, дворни места и стари овощни градини. Прави 
впечатление, че в КВС имоти №№ 48060.429.18, 48060.429.25 и 48060.429.26 са определени 
с НТП – пасище, но при обходите са установи, че са територии заети от единични 
постройки и дворни места и не отговарят на описанието в КВС. 

 С реализирането на проекта за ОУП на община Угърчин не са предвидени 

допълнителни територии за урбанизиране включени в защитена зона BG 0000616 и при 
неговата реализация не се очакват преки негативни въздействия върху природни типове 
местообитания предмет на опазване в зоната. 

  

5.3.1 Очаквани въздействия върху природните типове местообитания от 
реализацията на плана в границите на защитена зона BG 0000616 Микре по 
Директивата за хабитатите 

 

Таблица 5.29 Типове природни местообитания в защитена зона BG 0000616 Микре 
 

           % Покритие   Устройствено  
 

 Код 
  Пр.   Име 

  в границите   зониране/УЗ/ по  
 

       на зоната   проекта за ОУП,  
 

              
 

           (МОСВ,2013)   Угърчин   
 

          0.0003   Не се предвижда УЗ и  
 

 
6110 

 
* 

  Отворени калцифилни или базифилни  и 
    местообитанието,  няма  

 

        да бъде засегнато   

       тревни съобщества от Alysso-Sedion albi      
 

           пряко или косвено  от   

               
 

              плана.   
 

             
 

       Полуестествени сухи тревни и храстови 13.400   Не се предвижда УЗ и  
 

 
6210 

     съобщества   върху варовик (Festuco     местообитанието, няма  
 

      Brometalia)  (*важни  местообитания  на     да бъде засегнато  
 

            
 

       орхидеи)       пряко или косвено от  
 

              плана.   
 

              Не се предвижда УЗ и  
 

 
6430 

     Хидрофилни съобщества от високи треви 
    местообитанието, няма  

 

      0.512   да бъде засегнато  
 

       в равнините и в планинския до алпийския    
 

           пряко или косвено от  
 

       пояс        
 

             плана.   
 

                
 

              Не се предвижда УЗ и  
 

 
068(6510) 

     Низинни сенокосни ливади 
 

0.864 
  местообитанието, няма  

 

         да бъде засегнато  
 

               
 

              пряко или косвено от  
 

              плана.   
 

6. Микре 48060.429.24 0,065 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

7. Микре 48060.429.25 3,379 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 
Зона Жм1 

съществуваща 

8. Микре 48060.429.26 0,533 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 
Зона Жм1 

Съществуваща 

Обща площ 13,323  
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 9150      Термофилни букови гори (Cephalanthero- 4.916   Не се предвижда УЗ и  
 

       Fagion)       местообитанието, няма  
 

              да бъде засегнато  
 

              пряко или косвено от  
 

              плана    
 

 9170      Дъбово-габърови  гори  от  типа  Galio- 1.730   Не се предвижда УЗ и  
 

       Carpinetum       местообитанието, няма  
 

              да бъде засегнато  
 

              пряко или косвено от  
 

              плана    
 

 9180      Смесени  гори  от  съюза  Tilio-  Acerion 0.316   Не се предвижда УЗ и  
 

       върху сипеи и стръмни склонове     местообитанието, няма  
 

              да бъде засегнато  
 

              пряко или косвено от  
 

              плана    
 

              Не се предвижда УЗ и  
 

 
91GO * 

  Панонски  горис Quercus petraea  и 1.390 
  местообитанието, няма  

 

     да бъде засегнато  
 

       
Carpinus betulus        

 

             пряко или косвено от  
 

               
 

     плана.  
 

     Не се предвижда УЗ и 
 

91ЕО * Алувиални  гори с  Alnus  glutinosa  и 0.0969 
местообитанието,  няма 

 

да бъде засегнато  

  Fraxinus  excelsior (Alno-Pandion,  Alnion  
 

   пряко или косвено  от  

  incanae, Salicion albae)  
 

   плана.  
 

      
 

      
 

     Не се предвижда УЗ и 
 

91НО * Панонски гори с Quercus pubescens 
 местообитанието,  няма 

 

1.390 да бъде засегнато  

    
 

     пряко или косвено  от 
 

     плана.  
 

      
 

     Не се предвижда УЗ и 
 

91МО 
 Балкано-панонски церово-горунови гори 27.053 

местообитанието,  няма 
 

 да бъде засегнато  

     
 

     пряко или косвено  от 
 

     плана.  
 

     
 

91WO  Мизийски букови гори 6.254 Не се предвижда УЗ и 
 

     местообитанието,  няма 
 

     да бъде засегнато 
 

     пряко или косвено  от 
 

     плана   
 

      
 

     Не се предвижда УЗ и 
 

91ZO 
 Мизийски гори от сребролистна липа 

0.304 
местообитанието,  няма 

 

   да бъде засегнато  

     
 

     пряко или косвено  от 
 

     плана.  
 

        
 

 

5.3.2 Очаквани въздействия върху местообитания на животински видове предмет 
на опазване в защитената зона BG 0000616 Микре по Директивата за хабитатите  

 

При  изпълнението на проекта за ОУП на община Угърчин не се очакват преки и 
косвени въздействия върху приоритетни животинските видове от групата на Риби и 
Бозайници без прилепи, предмет на опазване в зоната. С  реализацията на ОУП не се 
предвижда устройствено зониране в защитената зона и няма да бъдат засегнати оптимални и 
пригодни местообитания на целеви животински видове от групата на Риби и Бозайници без 
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прилепи предмет на защита в зоната, като е взета предвид оценка направена на база 
предоставени цифрови модели от МОСВ и данните налични на страницата: 
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000616&siteType=Habitat

Directive, съгласно данните получени по "Картиране и определяне на природозащитно 
състояние на природни местообитания и видове - фаза І". 

 

Таблица 5.30 Видове животни, за които не се очакват преки и косвени 
въздействия при  изпълнението на проекта за ОУП на община Угърчин включени в 
Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 5.31 Видови Групи животни, за които се очакват преки и косвени 
въздействия при  изпълнението на проекта за ОУП на община Угърчин включени в 
Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС 

 
 Код Бългрско име  Латинско име  

  Безгръбначни    
 1087 Алпийски сечко  Rosalia alpina  
     

 1078 Тигров молец на Джърси Euplagia quadipunctaria  
     

 1032 Овална речна мида Unio crassus  
     

 1083 Голям еленов рогач  Lucanus cervus  
     

 1089 Буков сечко Morimus asper funereus  
     

 1088 Обикновен сечко Cerambyx cerdo  
     

 1060 Лицена Lycena dispar  
     

 1093 Поточен рак Austropotamobius torrentium  
     

 1064 Ивичест теодоксус Theodixus transversalis  
      

  Земноводни    
 1171 Южен гребенест тритон Triturus karelinii  
     

 1193 Жълтокоремна бумка Bombiba variegatа  
     

 1188 Червенокоремна бумка Bombina bombina  
      

  Влечуги    
 1220 Обикновена блатна костенурка Emys  orbicularis orbicularis  
     

 1217 Шипоопашата сухоземна костенурка Eurotestudo  hermanni boettgeri  

 1219 Шипобедрена сухоземна костенурка Testudo graeca ibera  
      

  Прилепи  
     

1324 Голям нощник  Myotis myotis 
    

1304 Голям подковонос  Rhinolophus ferrumequinum 
    

1310 Дългокрил прилеп  Miniopterus schreibersi 
    

Код Бългрско име Латинско име 
Риби 

1146 Балкански щипок  Sabanejewia balcanica 
1134 Eвропейска горчивка  Rhodeus sericeus amarus 
1149 Обиктонет щипок  Cobitis elongatoides 
1138 Черна (балканска) мряна  Barbus meridionalis petenyi 

     

  Бозайници  
     

1355 Видра  Lutra lutra 
    

1352 Европейски вълк  Canis lupus 
    

2635 Пъстър пор  Vormela peregusna 
    

2609 Добруджански (среден) хомяк  Mesocricetus newtoni 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000616&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000616&siteType=HabitatDirective
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1316 Дългопръст нощник  Myotis capaccinii 
    

1323 Дългоух нощник  Myotis bechsteinii 
    

1303 Малък подковонос  Rhinolophus hipposideros 
    

1307 Остроух нощник  Myotis blythii 
    

1302 Подковонос на Мехели  Rhinolophus mehelyi 
    

1306 Средиземноморски подковонос  Rhinolophus blasii 
    

1321 Трицветен нощник  Myotis emarginatus 
    

1308 Широкоух прилеп  Barbastella barbastellus 
    

1305 Южен подковонос  Rhinolophus euryale 
     

 
 

Безгръбначни 

 

1078 Тигров молец на Джърси (Еуплагия) (Еuplagia quadripunctaria)


Местообитания. Среща се в основните райони за пеперуди (по Бешков) като Попинци, 
Долината на р. Арда, Калиманци, Златни пясъци, Триград, Ропотамо и други места. 
Предпочита карстови райони с гори и ливади. Обитава райони с мезофитна растител-ност в 
открити пространства и окрайнини на широколистни гори. Гъсениците на тази пепруда се 
развиват обикновено по живовляка (Plantago sp.) и детелината (Trifolium sp.), но също така и 
по листата на дъбовите и буковите дървета. 

Оценка на популацията в зоната. До края на 2012 г. е установено само едно 
геореферирано находище. В стандартния формуляр популацията на вида е отбелязана с (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 възстано-

вяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване). Степента на изолираност на попула-цията, 
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 (B) (почти) изолирана популация. 

Според степента на пригодност подходящите местообитания в се разделят на две 
групи: 


 Площта на териториите с оптимални условия за вида според крайната карта е 1 

344.21 ha.




 Общата площ на потенциалните местообитания е 10 242.35 ha, респективно 66.31% 

от площтта на зоната по данни от крайната карта на вида за зоната. Стойността ще считаме 
за референтна и благоприятна.

Хранителните растения на вида са пионерните видове – леска, глухарче, коприва, 
къпина и др. причиняващи обрастването – 0 %. ПС на вида по този параметър е 
благоприятно. 

Обща оценка на ПС на вида за зоната: Благоприятно състояние в зоната. 
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Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. По време на 

собственото проучване на територията на бъдещите устройствени зони видът не е установен. 
Устройствените зони засягат потенциални местообитания на вида в зоната. 

 

Въздействия 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
Потенциални заплахи за местообитанията. По време на теренните изследвания на 

територията предвидена в ОУП на община за изграждане на нови устройствени зони не 

е установено достатъчно присъствие на подходящи за развитието на вида дървета, 
които да са във фаза старост. При тези теренни изследвания видът не е установен. 

Таблица 5.32 Пригодност на засегнатите местообитания на Еuplagia 
quadripunctaria 

 
Населено Площ   (ha)   на Брой   пъти на Пригодност  на Устройствена Имоти 

място засегнати засягане на местообитания зона  

 местообитания Устройствената 
на Еuplagia 

quadripunctaria 
  

 от УЗ зона     

Кирчево 1,3323 1  Подходящи Зона Жм1 

48060.429.18 
48060.429.20 
48060.429.21 
48060.429.22 
48060.429.23 
48060.429.24 
48060.429.25 
48060.429.26 

                 
На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 

Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони за Жм1 при с. Микре се засяга част от потенциално 
местообитание на целевия вид. Превдидените територии са съществуващи жилищни зони, 
частично изоставени, но налични жилищни и стопански постройки и дворни места, като се 
очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални местообитания на вида върху 
1.3323 ha, което е 0.013% от площта на местообитанието в защитената зона. 
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Фиг. 5.30 Засегнати местообитания на Еuplagia quadripunctaria при с. Микре 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие - 1. 

1087 Алпийски сечко (Rosalia alpinа) 

Местообитания. Обитава основно букови гори, но може да се размножава и в брясто-

ве, габъри, липи, кестени. Ларвите живеят в мъртвата дървесина 3 години. 
 

Оценка на популацията в зоната. До края на 2012 г. не са установени геореферирани 
находища. В стандартния формуляр популацията на вида е отбелязана, като рядка (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 възстано-

вяване се оценява на (В) ) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката 
на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично дегра-дирало 
състояние и лесно възстановяване). Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (C) средно или слабо опазване (всички други 
комбинации). Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 

отлична стойност. 
 

Общата площ на подходящите местообитания е 2112.12  ha и площ на потенциал-ните 
местообитания е 3734.13.  

 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: По параметър 1-3 

Благоприятно състояние по Параметър 4 Неблагоприятно - незадоволително 
състояние. 

 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. По време на 

собственото проучване на територията на бъдещите устройствени зони видът не е установен. 
Устройствените зони засягат потенциални местообитания на вида в зоната. 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. По време на теренните изследвания на 

територията предвидена в ОУП на община за изграждане на нови устройствени зони не е 
установено достатъчно присъствие на подходящи за развитието на вида дървета, които да са 
във фаза старост. При тези теренни изследвания видът не е установен. 

 

Таблица 5.33 Пригодност на засегнатите местообитания на Rosalia alpinа 
Населено Площ   (ha)   на Брой   пъти на Пригодност  на Устройствена Имоти 

място засегнати засягане на местообитания зона  
 местообитания Устройствената на Rosalia alpinа   
 от УЗ зона     

Кирчево 1,3323 1  Подходящи Зона Жм1 

48060.429.18 
48060.429.20 
48060.429.21 
48060.429.22 
48060.429.23 



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

288 

48060.429.24 
48060.429.25 
48060.429.26 

       
   

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Микре се засяга част от потенциално 
местообитание на целевия вид. Очаква въздействие изразяващо се в отнемане на 
потенциални местообитания на вида върху 1.3323 ha, което е 0.036% от площта на 
местообитанието в защитената зона. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 5.31 Засегнати местообитания на Rosalia alpinа при с. Микре 

 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие - 1. 

 

1083 Голям еленов рогач (Lucanus cervus)


 

Местообитания. Обитава покрайнини на просветни широколистни и смесени гори. 
Ларвите се развиват в гнила дървесина на дънери, пънове и корени на Quercus, Tilia, Fagus, 

Salix, Populus, Corylus, Fraxinus, Castanea, овощни дървета (череша), рядко е намиран в 
иглолистни дървета. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр популацията на вида е 

отбелязана, като рядка (R). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени 
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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 (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) средно или слабо 
опазване (всички други комбинации). Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

 

До края на 2012 г. са установени общо 13 геореферирани находища. Общата площ на 
подходящите местообитания е 5173.06  ha и площ на потенциалните местообитания е 9531.53 

ha. Увредените територии са 1.1 % от площта на известните находища на вида. 
 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: По параметър 1-3 

Благоприятно състояние по Параметър 4 Неблагоприятно – незадоволително 
състояние. 

 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Видът не е 

установен на територията на устройствена зона при с. Микре.  Присъствието на този вид е 
свързано със стари, гниещи дъбови дървета, каквито не са установени в проектираните 
устройствени зони, в границите на защитената зона. Устройствените зони засягат 
потенциални местообитания на вида в зоната. 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. По време на теренните изследвания на 

територията предвидена в ОУП на община за изграждане на нови устройствени зони не е 
установено достатъчно присъствие на подходящи за развитието на вида дървета, които да са 
във фаза старост. При тези теренни изследвания видът не е установен. 

 

Таблица 5.34 Пригодност на засегнатите местообитания на Lucanus cervus 
Населено Площ   (ha)   на Брой   пъти на Пригодност  на Устройствена Имоти 

място засегнати засягане на местообитания зона  

 местообитания Устройствената 
на Lucanus 

cervus 
  

 от УЗ зона     

Кирчево 1,3323 1  Подходящи Зона Жм1 

48060.429.18 
48060.429.20 
48060.429.21 
48060.429.22 
48060.429.23 
48060.429.24 
48060.429.25 
48060.429.26 

       
  

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
В землището на с. Микре са установени 2 референтни находища, които отстоят на около 500 
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метра въздушна линия посока изток от УЗ Жм1. Съгласно представената информация и 
координати на местообитанията на вида от МОСВ, територията на новите устройствени зони 
до с. Микре се засяга част от потенциално местообитание на целевия вид. При строителство 
в УЗ се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални местообитания на вида 
върху 1.3323 ha, което е 0.014% от площта на местообитанието в защитената зона. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 5.32 Засегнати местообитания на Rosalia alpinа при с. Микре 

 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие - 1. 

 

1089 Голям буков сечко (Morimus asper funereus)


Местообитания. Обитава предимно широколистни и смесени гори (Fagus, Populus, 

Tilia, Acer, Salix, Carpinus, Quercus и др.), но също така се среща и в иглолистни гори. 
Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр популацията на вида е 

отбелязана, като рядка (R). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени 

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 (добре запазени еле-менти, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване и елементи в сред-но или частично 

деградирало състояние и лесно възстановяване). Степента на изолира-ност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) средно или слабо опазване 
(всички други комбинации). Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (А) отлична стойност. 
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До края на 2012 г. са установени 7 геореферирани находища в защитената зона. Общата 
площ на подходящите местообитания е 8422.69  ha и площ на потенциалните местообитания 
е 9417.03  ha. Увредените територии са 0.6 % от площта на известните находища на вида.  

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната:  
По параметър 1-3 Благоприятно състояние по Параметър 4 Неблагоприятно - 

незадоволително състояние. 
 
Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Видът не е установен 
на територията на УЗ Жм1  при с. Микре. Присъствието на този вид е свързано със стари, 
гниещи дъбови дървета, каквито не са установени в проектираните устройствени зони, в 
границите на защитената зона. Устройствените зони засягат потенциални местообитания на 
вида в зоната. 
 
Въздействия 
 
Очаквани въздействия по време на строителството. 
 
Потенциални заплахи за местообитанията. По време на теренните изследвания на 

територията предвидена в ОУП на община за изграждане на нови устройствени зони не 

установено достатъчно присъствие на подходящи за развитието на вида дървета, които да са 
във фаза старост. При тези теренни изследвания видът не е установен. 

 

Таблица 5.35 Пригодност на засегнатите местообитания на Morimus asper funereus 
Населено Площ   (ha)   на Брой   пъти на Пригодност  на Устройствена Имоти 

място засегнати засягане на местообитания зона  

 местообитания Устройствената 
на Morimus asper 

funereus 
  

 от УЗ зона     

Кирчево 1,3323 1  Подходящи Зона Жм1 

48060.429.18 
48060.429.20 
48060.429.21 
48060.429.22 
48060.429.23 
48060.429.24 
48060.429.25 
48060.429.26 

       
   

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на УЗ Жм1 при с. Микре се засяга част от потенциално местообитание на 
целевия вид. Очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални местообитания 
на вида върху 1.3323 ha, което е 0.014% от площта на местообитанието в защитената зона. 
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Фиг. 5.33 Засегнати местообитания на Morimus asper funereus при с. Микре 

 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие - 1. 

 

1065 Euphydryas aurinia
 

 

ОУП на Община Угърчин не предвижда УЗ, които да засягат потенциални или 
подходящи местообитания на вида. В определените имоти, при теренните работи на 
екипа изготвящ ДОСВ, не са установени местообитания на вида. Определените 
територии в УЗ Жм1, представляват имоти заети от жилищни и стопански постройки, 
както и дворни места, т.е. не са налични местообитания на вида, а урбнизирани 
територии. 

 

Въздействие – Без въздействие. 

 

Степен на въздействие – 0. 

 

1060 Lycaena dispar

 

ОУП на Община Угърчин не предвижда УЗ, които да засягат потенциални или 
подходящи местообитания на вида. В определените имоти, при теренните работи на 
екипа изготвящ ДОСВ, не са установени местообитания на вида. Определените 
територии в УЗ Жм1, представляват имоти заети от жилищни и стопански постройки, 
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както и дворни места, т.е. не са налични местообитания на вида, а урбнизирани 
територии. 

 

Въздействие – Без въздействие. 
Степен на въздействие – 0. 

 

1088 Голям (Обикновен) сечко (Cerambyx cerdo)

ОУП на Община Угърчин не предвижда УЗ, които да засягат потенциални или 
подходящи местообитания на вида. В определените имоти, при теренните работи на 
екипа изготвящ ДОСВ, не са установени местообитания на вида. Определените 
територии в УЗ Жм1, представляват имоти заети от жилищни и стопански постройки, 
както и дворни места, т.е. не са налични местообитания на вида, а урбнизирани 
територии. 

 

Въздействие – Без въздействие. 
Степен на въздействие – 0. 

 

1064 Ивичест теодоксус Theodixus transversalis 

 

ОУП на Община Угърчин не предвижда УЗ, които да засягат потенциални или 
подходящи местообитания на вида. В определените имоти, при теренните работи на 
екипа изготвящ ДОСВ, не са установени местообитания на вида. Определените 
територии в УЗ Жм1, представляват имоти заети от жилищни и стопански постройки, 
както и дворни места, т.е. не са налични местообитания на вида, а урбнизирани 
територии. 

 

Въздействие – Без въздействие. 
Степен на въздействие – 0. 

 

1032 Овална речна мида (Unio crassus)

ОУП на Община Угърчин не предвижда УЗ, които да засягат потенциални или 
подходящи местообитания на вида. В определените имоти, при теренните работи на 
екипа изготвящ ДОСВ, не са установени местообитания на вида. Определените 
територии в УЗ Жм1, представляват имоти заети от жилищни и стопански постройки, 
както и дворни места, т.е. не са налични местообитания на вида, а урбнизирани 
територии. 

 

Въздействие – Без въздействие. 
Степен на въздействие – 0. 

 

1093 Поточен рак (Austropotamobius torrentium)

 

ОУП на Община Угърчин не предвижда УЗ, които да засягат потенциални или 
подходящи местообитания на вида. В определените имоти, при теренните работи на 
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екипа изготвящ ДОСВ, не са установени местообитания на вида. Определените 
територии в УЗ Жм1, представляват имоти заети от жилищни и стопански постройки, 
както и дворни места, т.е. не са налични местообитания на вида, а урбнизирани 
територии. 

 

Въздействие – Без въздействие. 
Степен на въздействие – 0 

 

Оценка на риска за видовете безгръбначни, предмет на опазване в защитена зона 
BG0000616 Микре 

 

Алпийски сечко (Rosalia alpina) 

 

Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 
 

Тигров молец на Джърси (Еуплагия) (Euplagia quadipunctaria) 

 

Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 
 

Голям еленов рогач (Lucanus cervus) 

 

Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 
 

Буков сечко (Morimus asper funereus) 

 

Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 
 

Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) 

 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
Ивичест теодоксус (Theodixus transversalis) 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
Лицена (Lycaena dispar) 

 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 

 

Поточен рак (Austropotamobius torrentium) 

 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

Овална речна мида (Unio crassus) 

 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
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Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на ОУП на 
община Угърчин върху целите за опазване на видовете безгръбначни в защитената зона 
може да се оцени като незначително. Благоприятното природозащитно състояние на 
популациите ще се съхрани изцяло в защитената зона. 

 

1. засегнатите местообитания на Rosalia alpinа - землището на с. Микре в УЗ Жм1 се 
очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални местообитания на вида върху 
1.3323 ha, което е 0.036% от площта на местообитанието в защитената зона. 

2. засегнатите местообитания на Lucanus cervus - землището на с. Микре в УЗ Жм1 
се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални местообитания на вида 
върху 1,3323 ha, което е 0.014% от площта на местообитанието в защитената зона. 

3. засегнатите местообитания на Morimus asper funereus - землището на с. Микре в 
УЗ Жм1 се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални местообитания на 
вида върху 1.3323 ha, което е 0.014% от площта на местообитанието в защитената зона.  

4. засегнатите местообитания на Euplagia quadipunctaria - землището на с. Микре в 
УЗ Жм1 се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални местообитания на 
вида върху 1.3323 ha, което е 0.013% от площта на местообитанието в защитената зона. 

 

  Земноводни   

 

  1171 Южен гребенест тритон Triturus karelinii  

     

 Статут: ЗБР - Прил. II, III; Дир.92/43/ЕЕС - Прил. II, ІV; Бернска конвенция - Прил. 
II; IUCN - LC. 

 

Местообитания. Обитава разнообразни водоеми със застояла вода - от големи блата и 

езера до малки локви, кладенци и др., като правило избягва проточни водоеми (реки, потоци 
и др.). По време на сухоземната фаза се среща в гори, храсталаци, пасища и ливади с 
разпръснати храсти и дървета, и др., като се придържа към по-влажните места. 

 

Оценка на популацията в зоната. По време на полевите изследвания видът не е 
установен в зоната. В стандартния формуляр популацията е означена, като много застрашен 

(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 възста-

новяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независи-мо 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 (B) добра стойност. 

 

Обща оценка по четирите критерия на ПС за вида: Неблагоприятно – незадоволи-

телително състояние в зоната. 
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Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. По време на 

проведените собствени проучвания на терените предвидени в ОУП за нови устройствени 
зони в защитената зона, видът не е установен. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. При изграждане на включените в ОУП 

устройствени територии в зем. на с. Микре  - УЗ Жм1 се очаква увреждане на слабо 
пригодни местообитания на вида в зоната. 

 

Таблица 5.36 Пригодност на засегнатите местообитания на Triturus karelinii 

 

Населено Площ   (ha)   на Брой   пъти на Пригодност  на Устройствена Имоти 
място засегнати засягане на местообитания зона  

 местообитания Устройствената 
на Triturus 

karelinii 
  

 от УЗ зона     

Кирчево 1,3323 1  Подходящи Зона Жм1 

48060.429.18 
48060.429.20 
48060.429.21 
48060.429.22 
48060.429.23 
48060.429.24 
48060.429.25 
48060.429.26 

       
  

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони Жм 1 при с. Кирчево се засяга част от слабо 
пригодни местообитания на целевия вид. Имотите не предеоставят по никакъв начин 
местообитания за вида, съгласно теренните ни данни. До може да се каже, че няма 
местообитания на вида, но съгласно моделите на МОСВ, териториите попадата в 
слабопригодни местообитания и за това се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на 
потенциални местообитания на вида върху 1.3323 ha, което е 0.0018% от площта на 
слабопригодните местообитания в защитената зона (Слабо пригодни (клас 1): 7970,41 ha 
(51,60%)). Поради, което считаме, че не се очаква въздействие. 
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Фиг. 5.34 Засегнати местообитания на Triturus karelinii при с. Микре 

Въздействие – без въдействие. 
Степен на въздействие - 0. 

 

Фрагментация на местообитания. Малката площ, която ще бъде засегната от место-

обитаният на вида в района на с. Микре няма да доведе до фрагментиране му в границите на 
защитената зона. Самото местообитание в зоната има фрагментарен характер. 

 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 
 

Прекъсване на биокоридори. Устройствените зони няма да бъдат бариера, която да 

препятства успешното преминаване на индивиди между две благоприятни местообитания. 
При строителството на новите устройствени зони не се засягат дерета, които могат да бъдат 
потенциален биокоридор за вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Безпокойство. Видът е слабо чувствителен към различните източници на безпокойство 

 

– увеличено човешко присъствие, светлинно замърсяване, шум. Безпокойство може да 
се очаква по време на изграждане на устройствените зони. Това въздействие е кратко срочно, 
до завършване на строителните работи.  
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Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Смъртност. Не е изключено по време на строително-монтажните работи да бъдат 

засегнати отделни екземпляри в обсега на строителната площадка (ако видът е установен в 
зоната). Това въздействие ще бъде с временен характер и броят на възможните жертви не 
може да бъде прогнозиран на този етап. Териториите от УЗ Жм1 не предполагат наличе на 
вида, единственото известно находище на вида в зоната се намира над 3000 метра в посока 
север-североизток. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 

Таблица 5.37 с вероятните въздействия върху Triturus karelinii 
 

 Параметри и 
        Биокоридори по  

 

   Брой индивиди   Площ местообитания   долините на реките  
 

 Въздействия        
 

           
 

            
 

Унищожаване или увреждане  Не се очаква въздействие  Очаква се въздействие  Не се очаква се 
 

на местообитания     върху 1,3323 ha  въздействие 
 

 Граници (екотон) на  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 
 

местообитанието          
 

Фрагментация Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 
 

Смъртност на индивиди  Не се очаква въздействие в  Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие  

    зоната  
 

          
 

Прекъсване на биокоридори  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква 
 

      въздействие  

          
 

Опасност от инциденти        Не се очаква  

замърсявания от точкови  Очаква се въздействие  Очаква се въздействие  
 

   въздействие  

източници или аварии        
 

         
 

          
 

Кумулативно въздействие 
 Не се очаква кумулативно  Очаква се слабо  Не се очаква кумула-  

 въздействие 
 кумулативно въздействие 

 
 

   тивно въздействие  

          
 

            
 

 
1193 Жълтокоремна бумка Bombiba variegatа  
 

Статут: Защитена от Приложение II, ІІІ на Закона за биологичното разнообразие, 
Дир.92/43/ЕЕС - Прил. II, ІV; Бернска конвенция - Прил. II; IUCN - LC. Местообитания. 
Обитава планински потоци, малки блата, локви, канавки, корита на чешми и други малки и 
затревени водоеми. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр популацията е означена, 
като застрашена (). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с попула-

циите 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 изолира-ност 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. 
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Обща оценка по четирите критерия на ПС за вида: Неблагоприятно – незадово-

лително състояние в зоната. 
 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. По време на 

проведените собствени теренни проучвания на територията на бъдещите устройствени зони 
присъствието на вида не е установено. Но при реализиране на включените в ОУП на община 
Угърчин устройствени зони в района на с. Микре – УЗ Жм1 на площ от 1,3323 ха, се засягат 
слабо пригодни местообитания на вида, но предвид, че територията представлява 

урбанизирана територия с налични жилищни и стопански постройки и стопански дворове, 

считаме че това местообитание не попада в обхвата дори на слабопригодните местообитания 
за вида. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. При реализацията на УЗ Жм1 в землището 
на с. Микре на площ от 1,3323 ха не се очаква увреждане на местообитания на вида в зоната. 

Таблица 5.38 Пригодност на засегнатите местообитания на Bombina variegatа 

Населено Площ   (ha)   на Брой   пъти на Пригодност  на Устройствена Имоти 
място засегнати засягане на местообитания зона  

 местообитания Устройствената 
на Bombina 

variegatа 
  

 от УЗ зона     

Кирчево 1,3323 1  Подходящи Зона Жм1 

48060.429.18 
48060.429.20 
48060.429.21 
48060.429.22 
48060.429.23 
48060.429.24 
48060.429.25 
48060.429.26 

        
На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 

Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони Жм1 с. Микре се засяга част от потенциално 
местообитание на целевия вид. Очаква въздействие изразяващо се в отнемане на 
потенциални местообитания на вида върху 1.3323 ha, което е 0.018% от площта на 
местообитанието в защитената зона (Местообитания с ниска значимост (клас 1): 7414,02 ha 

(47,97%)). Предпочита територии по-близки до водни обекти и не се отдалечава от тях на 
неповече от 50м. Поради, което считаме, че не се очаква въздействие. 
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Фиг. 5.35 Засегнати местообитания на Bombina variegatа при с. Микре 

Въздействие – без въдействие. 
Степен на въздействие - 0. 

 

Фрагментация на местообитания. Малката площ, която ще бъде засегната от место-

обитаният на вида в района на с. Микре няма да доведе до фрагментиране му в границите на 
защитената зона. Самото местообитание в зоната има фрагментарен характер. 

 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 
 

Прекъсване на биокоридори. Устройствените зони няма да бъдат бариера, която да 

препятства успешното преминаване на индивиди между две благоприятни местообитания. 
При строителството на новите устройствени зони не се засягат дерета, които могат да бъдат 
потенциален биокоридор за вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Безпокойство. Видът е слабо чувствителен към различните източници на безпокойство 

 

– увеличено човешко присъствие, светлинно замърсяване, шум. Безпокойство може да 
се очаква по време на изграждане на устройствените зони. Това въздействие е кратко срочно, 
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до завършване на строителните работи. До момента видът не е установен в защитената зона 
и въздействие не се очаква. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Смъртност. Не е изключено по време на строително-монтажните работи да бъдат 

засегнати отделни екземпляри в обсега на строителната площадка (ако видът е установен в 
зоната). Това въздействие ще бъде с временен характер и броят на възмож-ните жертви не 
може да бъде прогнозиран на този етап. Видът не е установен в зоната. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 

Таблица. 5.39 Таблица с вероятните въздействия върху Bombina variegatа 
 

 Параметри и 
        Биокоридори по  

 

   Брой индивиди   Площ местообитания   долините на реките  
 

 Въздействия        
 

           
 

            
 

Унищожаване или увреждане  Не се очаква въздействие  Очаква се въздействие  Не се очаква се 
 

на местообитания     върху 1,3323 ha  въздействие 
 

 Граници (екотон) на  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 
 

местообитанието          
 

Фрагментация Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 
 

Смъртност на индивиди  Не се очаква въздействие в  Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие  

    зоната  
 

          
 

Прекъсване на биокоридори  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква 
 

      въздействие  

          
 

Опасност от инциденти        Не се очаква  

замърсявания от точкови  Очаква се въздействие  Очаква се въздействие  
 

   въздействие  

източници или аварии        
 

         
 

          
 

Кумулативно въздействие 
 Не се очаква кумулативно  Очаква се слабо  Не се очаква кумула-  

 въздействие 
 кумулативно въздействие 

 
 

   тивно въздействие  

          
 

            
 

 
Оценка: Цялостното въздействие върху 2 вида земноводни - Южен гребенест 

тритон (Triturus karelinii) и Жълтокоремна бумка (Bombina variegatа), се оценява с бална 
оценка 1 (много слабо) и не е необходимо прилагане на смекчаващи мерки. 

 

Засегнатите пригодни местообитания в зоната са 0.018% за южния гребенест 
тритон и 0.018% за жълтокоремната бумка, и се приемат като незначителни за да 
доведат до фрагментиране на слабопригодни местообитания. 

 

1188 Червенокоремна бумка Bombina bombina  

 

ОУП на Община Угърчин не предвижда УЗ, които да засягат потенциални или 
подходящи местообитания на вида. В определените имоти, при теренните работи на 
екипа изготвящ ДОСВ, не са установени местообитания на вида. Определените 
територии в УЗ Жм1, представляват имоти заети от жилищни и стопански постройки, 
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както и дворни места, т.е. не са налични местообитания на вида, а урбнизирани 
територии. 

 

Въздействие – Без въздействие. 
Степен на въздействие – 0. 

 

Оценка на риска за видовете земноводни, предмет на опазване в защитена зона 
BG0000616 Микре 

 

Гребенест тритон Triturus karelinii 

 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 1) 
 

Жълтокоремна бумка Bombina variegatа 

 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 1) 
 

Червенокоремна бумка Bombina bombina 

 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 

Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на ОУП на 
община Угърчин върху целите за опазване на видовете безгръбначни в защитената зона 
може да се оцени като незначително. Благоприятното природозащитно състояние на 
популациите ще се съхрани изцяло в защитената зона. 

 

1. засегнатите местообитания на Triturus karelinii - землището на с. Микре в УЗ Жм1 

се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални местообитания на вида 
върху 1.3323 ha, което е 0.018% от площта на местообитанието в защитената зона. 
2. засегнатите местообитания на Bombina variegatа - землището на с. Микре в УЗ 

Жм1 се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални местообитания на вида 
върху 1,3323 ha, което е 0.018% от площта на местообитанието в защитената зона. 

 

Влечуги 

 

Таблица 5.40 Видове влечуги предмет на опазване в защитена зона Микре и 
техните оценки според стандартния формуляр в базата данни на МОСВ 

 

КОД ИМЕ (латинско и българско)  

М
ес

тн
а 

по
пу

л.
   

П
оп

ул
.   

О
па

зв
.   

И
зо

ли
р.

 

  

Ц
ял

.О
ц.

 

 
 

            
 

1220 Обикновена блатна костенурка- Emys orbicularis orbicularis  Р  С  А  С  В 
 

            
 

1219 Шипобедрена костенурка - Testudo graeca ibera  Р  С  В  В  А 
 

            
 

1217 Шипоопашата костенурка  - Eurotestudo hermanni bottgeri  V  C  A  В  A 
 

 
 
 



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

303 

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis orbicularis)


 

Статут: ЗБР - Прил. II, III; Дир.92/43/ЕЕС - Прил. II, ІV; Бернска конвенция - Прил. II; 
IUCN - NT. 

 

Местообитания. Обитава блата, езера, язовири, рибарници и стоящи водоеми, както и 

бавно течащи реки и канали. 
 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр популацията поради 

отсъствие на цифрови данни е означена, като налична (Р). 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 възмож-ностите 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. 

 

Обща оценка по четирите критерия на ПС за вида: Неблагоприятно – 

незадоволително състояние в зоната. 
 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. По време на 

проведените собствени теренни проучвания на територията на бъдещите устройствени зони 
присъствието на вида не е установено. При реализиране на включените в ОУП на община 
Угърчин устройствени зони не се засягат водни местообитания на вида. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. При реализацията на ОУП и включените в 

него устройствени зони не засягат водни обекти на територията на защитената зона. Не се 
очаква увреждане и унищожаване на потенциални местообитания на вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Фрагментация на местообитания. Не се очаква. Строителните дейности не засягат 

повърхностни водни обекти, като местообитание на вида. 
 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
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Прекъсване на биокоридори. Като биокоридори на вида могат да се разглеждат водните 

басейни и техните крайбрежни части, които остават извън обсега на ОУП и няма да бъдат 
увредени и унищожени. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Безпокойство. Видът е слабо чувствителен към различните източници на безпокойство 
– увеличено човешко присъствие, шум и светлинно замърсяване. Безпокойство не се очаква 
поради отдалеченост на предвидените терени за нови устройст-вени зони от ефективно 
заетите местообитания от вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Смъртност. Поради отсъствие на вида в района на предвидените устройствени зони в 

ОУП, смъртност на индивиди не се очаква. 
 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Очаквани въздействия по време на експлоатацията  
Не се очакват. 
 

1219 Шипобедрена сухоземна костенурка (Testudo graeca ibera)

 

Статут. ЗБР - Прил. II, III; Червена книга на Р България - EN; Дир.92/43/ЕЕС - Прил. II, 
ІV; Бернска конвенция - Прил. II; IUCN - VU; CITES - Прил. ІІ. 

 

Местообитания. Предпочита нископланински и хълмисти райони, обрасли с храстова 

 

и тревиста растителност. Видът е пряко свързан и с разредени дъбови гори. Среща се 
от морското равнище до около 1400 - 1450 м надм. в. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр популацията поради 

отсъствие на цифрови данни е означена, като налична (Р). 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 възмож-ностите за 
възстановяване).Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на района на 
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разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазва-нето се оценява на 
(А) отлична стойност. 

 

Обща оценка по четирите критерия на ПС за вида: 
 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. По време на 

проведените собствени теренни проучвания на територията на бъдещите устройствени зони 
присъствието на вида не е установено. При реализиране на включените в ОУП на община 
Угърчин устройствени не се засягат местообитания на вида. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. Терените предвидени за изграждане на 

нови устройствени зони на територията на защитената зона не засягат потенциални и 
ефективно заети местообитания на вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Фрагментация на местообитания. Не се очаква. Новите устройствени зони се изграж-

дат извън обсега на потенциални местообитания на вида. 
 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Прекъсване на биокоридори. На територията на предвидените нови устройствени зони 

 

в ОУП на община Угърчин няма потенциални биокоридори за вида. Не се очаква 
устройствените зони да формират бариерен ефект и прекъсване на биокоридори. Видът не е 
установен в тази част на зоната. 

 

Въздействие – Не се очаква. Степен на въздействие – 0. 

 

Безпокойство. Видът е слабо чувствителен към различните източници на безпокойство 
– увеличено човешко присъствие, шум и светлинно замърсяване. Безпокойство не се очаква 
поради отдалеченост на предвидените терени за нови устройствени зони от ефективно 
заетите местообитания от вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. Степен на въздействие – 0. 
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Смъртност. Поради отсъствие на вида в района на предвидените устройствени зони в 

ОУП, и близките терени, както и отдалечеността на ефективно заетите местообитания 
смъртност на индивиди не се очаква. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Очаквани въздействия по време на експлоатацията  
Не се очакват. 
 

1217 Шипоопашата сухоземна костенурка (Eurotestudo hermanni boettgeri)

 

Статут: ЗБР - Прил. II, III; Червена книга на Р България - EN; Дир.92/43/ЕЕС - Прил. 
 

II, ІV; Бернска конвенция - Прил. II; IUCN - EN; CITES - Прил. ІІ. 
 

Местообитания. Обитава широколистни гори, храсталаци, пасища и ливади с 

разпръснати дървета и храсти и др. Най-многочислена е в разредени дъбови гори в хълмисти 
и нископланински райони. 

 

Оценка на популацията в зоната. В рамките на полевите проучвания в зоната 
няма установени екземпляри от този вид. В стандартния формуляр популацията поради 
отсъствие на цифрови данни е означена, като много рядка (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, съотнесе-на 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. 

Съгласно Специфична информация получена в резултат на проект: "Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" 

общата пригодна площ според потенциалното местообитание на вида е Слабо пригодни (клас 
1): 3654,07 ha (23,66%) и без ефективно заето местообитание в района на с. Микре. 

Установени са 2 ноходища на вида в Община Севлиево и Ловеч. 
 

Обща оценка по четирите критерия на ПС за вида: Неблагоприятно – 

незадоволително състояние в зоната. 
 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. По време на 

проведените собствени теренни проучвания на територията на бъдещите устройствени зони 
присъствието на вида не е установено. При реализиране на включените в ОУП на община 
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Угърчин устройствени се засягат потенциални местообитания на вида от УЗ Жм1 в 
землището на с. Микре на площ от 1,3323 ха. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. Терените предвидени за изграждане на 

нови устройствени зони на територията на защитената зона засягат потенциални 
местообитания на вида в УЗ Жм1 в землището на с. Микре на площ от 1,3323 ха или 0,036% 
от общата площ на слабопригодни местообитания на вида в зоната. 

 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитания. Не се очаква. Новите устройствени зони се 
изграждат извън обсега на ефективно заети местообитания на вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Прекъсване на биокоридори. На територията на предвидените нови устройствени зони 

 

в ОУП на община Угърчин няма потенциални биокоридори за вида. Не се очаква 
устройствените зони да формират бариерен ефект и прекъсване на биокоридори. Видът не е 
установен в тази част на зоната. 

 

Въздействие – Не се очаква. Степен на въздействие – 0. 

 

Безпокойство. Видът е слабо чувствителен към различните източници на безпокойство 
– увеличено човешко присъствие, шум и светлинно замърсяване. Безпокойство не се очаква 
поради отдалеченост на предвидените терени за нови устройствени зони от ефективно 
заетите местообитания от вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. Степен на въздействие – 0. 

 

Смъртност. Поради отсъствие на вида в района на предвидените устройствени зони в 

ОУП, и близките терени, както и отдалечеността на ефективно заетите местообитания 
смъртност на индивиди не се очаква. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
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Очаквани въздействия по време на експлоатацията  
Не се очакват. 

 

Таблица 5.41 с вероятните въздействия върху целевите видове – шипоопашата 
Eurotestudo hermanni boettgeri  

 
 Въздействия\   Популация 

  Обща площ   Екотон   Биокоридори  
 

 Параметри     местообитания   долина/ склон   между зоните  
 

           
 

Унищожаване или 
 Не се очаква  

 
Засяга слабо 

пригодни 
местообитания 

на площ от 
1,3323 ха  Не се очаква  Не се очаква 

 

 въздействие    въздействие  въздействие  

увреждане на местообитания     
 

            
 

           
 

Смъртност на индивиди 
 Не се очаква  Не се очаква  Не се очаква  Не се очаква 

 

 въздействие  въздействие  въздействие  въздействие  

       
 

               
 

Прекъсване на 
Не се очаква Не се очаква Не се очаква Не се очаква 

 

въздействие въздействие въздействие въздействие  

биокоридори  

    
 

     
 

Повишена опасност от 
Не се очаква Не се очаква Не се очаква Не се очаква 

 

въздействие въздействие въздействие въздействие  

пожари  

    
 

     
 

Опасност от инциденти Не се очаква Не се очаква Не се очаква Не се очаква 
 

замърсявания при аварии въздействие въздействие въздействие въздействие 
 

в инфраструктурата     
 

      

 Не се очаква Не се очаква Не се очаква Не се очаква 
 

Кумулативно въздействие въздействие въздействие въздействие въздействие 
 

     
 

 

Оценка на риска за видовете влечуги, предмет на опазване в зоната 
 

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis orbicularis)  
Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен - 0)  
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca ibera)  
Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен - 0)  
Шипоопашата костенурка (Eurotestudo hermanni boettgeri)  
Оценка: Незначително  въздействие (Степен - 1)  
Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на ОУП на 

община Угърчин върху целите за опазване на видовете безгръбначни в защитената зона 
може да се оцени като незначително. Благоприятното природозащитно състояние на 
популациите ще се съхрани изцяло в защитената зона. 

 
1. засегнатите местообитания на Eurotestudo hermanni boettgeri - землището на с. Микре 

в УЗ Жм1 се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални 
местообитания на вида върху 1.3323 ha, което е 0.036% от площта на местообитанието в 
защитената зона. 

 

Прилепи 

 

Територията, включена в ОУП на община Угърчин, за изграждане на нови 
устройствени зони е подложена през минали години на антропогенен и техногенен натиск, 
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като обработваеми ниви (орна земя). Тази площ е в непосредствена близост до населено 
място и пътна артерия. В границите на поземлените имоти отсъстват подзем- 

 

ни местообитания на прилепите.   

В защитената зона са включени 12 вида прилепи. 
 

Таблица 5.42 Видове Прилепи предмет на опазване в защитена зона BG0000616 

Микре и техните оценки според стандартния формуляр в базата данни на МОСВ 
 

КОД ИМЕ (латинско и българско)  

М
ес

тн
а 

по
пу

л.
   

П
оп

ул
.   

О
па

зв
.   

И
зо

ли
р.

 

  

Ц
ял

.О
ц.

 

 
 

            
 

1324 Голям нощник Myotis myotis  R  С  А  С  В 
 

            
 

1304 Голям подковонос Rhinolophus ferrumequinum  R  С  В  C  C 
 

            
 

1310 Дългокрил прилеп Miniopterus schreibersi  R  C  B  C  C 
 

1316 Дългопръст нощник Myotis capaccinii  R  C  B  C  C 
 

1323 Дългоух нощник Myotis bechsteinii  R  C  B  C  C 
 

1303 Малък подковонос Rhinolophus hipposideros  C  C  B  C  C 
 

1307 Остроух нощник Myotis blythii  R  С  В  C  C 
 

1302 Подковонос на Мехели Rhinolophus mehelyi  P  D  -  -  - 
 

1306 Средиземноморски подковонос Rhinolophus blasii  P  D  -  -  - 
 

1321 Трицветен нощник Myotis emarginatus  P  D  -  -  - 
 

1308 Широкоух прилеп Barbastella barbastellus  R  С  В  C  C 
 

1305 Южен подковонос Rhinolophus euryale  R  С  В  C  C 
 

 

1324 Голям нощник (Myotis myotis)


 

Местообитания. Пещерообитаващ вид. Среща се в карстовите райони на страната. 
 

Образува смесени колонии с остроухия нощник (Myotis blythii). 
 

Оценка на популацията в зоната. Видът се среща целогодишно в зоната. В 

стандартният формуляр е отчетено, че липсват всякакви цифрови данни за популацията 

 

и вида е отбелязан като рядък (R).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 (В) добра стойност. В известните находища за 
зимуване в зоната са не са били установени, а в летни находища установени общо 4 
екземпляра. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания не попада УЗ Жм1 в 
землището на с. Микре. Потенциалните подходящи ловни местообитания 13870 ha (89,8% от 
площта на защитената зона). Площта на урбанизираните и неподходящите за вида 
местообитания е оценена на 96 ha (0,6% от площта на защитената зона). 
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Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: 
Благоприятно състояние. 

 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Съгласно 

предоставената информация и координати на потенциалните и ловни местообитания на вида 
устройственото зониране в защитената зона попада върху тези терени. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 

 

Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат пряко известни подземни 

убежища на вида. Ще бъдат засегнати 1.3323 ha ловни местообитания на вида, което е 
0.009% от общата площ на благоприятните местообитания на вида в зоната в обхвата на УЗ 
Жм1 при с. Микре. 

 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 
 

 
 

 

107Смф 

Фиг. 5.36 Засегнати ловни местообитания на Myotis myotis, с. Микре 

 

Фрагментация на местообитания. Предвиденото в ОУП на община Угърчин зониране 
засяга малка площ от ловни местообитания на вида в зоната, разположени до населено място, 
пътна артерия в антрпогенно повлиян район. Засеганите площи от подходящите ловни 
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местообитания също са в размер, който не води до фрагментиране на тези местообитания в 
зоната, които заемат значителна част от нейната територия. 

 

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1. 18Ов
 

Прекъсване на биокоридори. За прекъсване на биокоридори може да става въпрос само 

 

в случаите, когато има непреодолими препятствия за дедонощните и сезонни 
миграции на вида. Като се има предвид височината на предвидените сгради в устройствените 
зони и височината на полета на прилепите, този сграден фонд не е непреодилима пречка за 
вида и те не може да бъдат причина за възникване на временен или траен бариерен ефект, с 
което да предизвика прекъсване на миграционни коридори на вида. 

 

Територията на предвиденото устройствено зониране, предвидена в ОУП, попада в 
район на защитената зона с потенциални коридори с добра свързаност. Практическото 
реализиране на ОУП и изграждане на новите устройствени зони няма да предизвика 
прекъсване с негативни последици за вида. Терените на новите устройствени зони са в 
близост до урбанизирана територия, антропогенно повлияна. 

 

Въздействие – Незначително. Степен на въздействие – 1. 

Безпокойство. Няма регистриани убежища на вида в предвидените за зониране терени. 
Строителството ще се извършва през светлата част на денонощието, когато прилепите са в 
своите убежиша. Устройственото зониране е в район с интензивна летателна активност по 
време на лов в границите на зоната, но през нощните часове, когато не се извършва 
стройтелна работа. 

 

Въздействие – Не се очаква Стпен на въздействие – 0. 

 

Смъртност. Няма предпоставки за смъртност на индивиди, поради отсъствие на убе-

жища на вида на територията на новите устройствени зони. 
 

Въздействие – Не се очаква Степен на въздействие – 0. 
 

 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)


 

Местообитания. Използва подземни убежища.В отделни случаи се заселва и в сгради. 
Неговите ловни местообитания са откритите площи с рядка храстова растителност и гори 
блзко до водни басейни и скални разкрития. 

 

Оценка на популацията в зоната. Видът се среща целогодишно в зоната. В стандарт-

ният формуляр 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 
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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. Цялост-ната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (С) значима стойност. В известните летни находища в зоната са 
били установени общо 1 екземпляра, а в находища за зимуване в зоната не са установени. 

Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е 2815 ha (18,2% от площта на 
защитената зона) и потенциално подходящите ловни местообитания 28.3 ha (0.2% от площта 
на защи-тената зона). Площта на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е 
1575 ha (10,2% от площта на защитената зона).  

Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: 

Благоприятно състояние. 
 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Съгласно 

предоставената информация и координати на потенциалните и ловни местообитания на вида 
устройственото зониране в защитената зона не засяга негови потенциални и ловни 
местообитания. 

 

Въздействия 

Очаквани въздействия по време на строителството. 

 

Потенциални заплахи за местообитанията. При устройственото зониране не се зася 

гат пряко убежища на вида и дори негови потенциални и ловни местообитания.  
 

Въздействие – Без въздействие. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Фрагментация на местообитания. Изградените устройствени зони не са непреодолимо 
препятствие по време на полет на прилепите и това не е в състояне да доведе до възникване 
на бариерен ефект до потенциалните и ловни полета. От тази гледна точка устройственото 
зониране не може да бъде разглеждано, като фактор предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията на този целеви вид.  

 

Въздействе – Без въздействие.  
Степен на въздействие – 0. 
 

Прекъсване на биокоридори. Изграждането на устройствените дони няма да доведе до 

трайно прекъсване на ландшафтни елементи, използвани от вида по време на миграция 

 

в границите на защитената зона. Устройственото зониране ще се извърши до урбани-

зирани територии с изградена инфраструктура, което няма да доведе до съществени промени 
в района. За прекъсване на биокоридори може да става въпрос само в случаи-те, когато има 
непреодолими препятствия за денонощните и сезонни миграции на вида. Като се има 
предвид височината на предвидените сгради в устройствените зони и височината на полета 
на прилепите, този сграден фонд не е непреодилима пречка за вида и те не може да бъдат 
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причина за възникване на временен или траен бариерен ефект, с което да предизвика 
прекъсване на миграционни коридори на вида. 

 

Въздействние – Не се очаква.  
Степен напвъздействие – 0. 

Безпокойство. В обхвата на територията на устройственото зониране отсъстват 
убежища на вида, които могат да бъдат подложени на различни антропогенни въздействия. 
Няма установени колонии в съседни терени. 

Въздействние – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Смъртност. Няма вероятност за инцидентна смъртност на индивиди, поради това, че 

устройственото зониране не засягат убежищата на вида, както на територията на 
устройствените зони, така и в съседни територии. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 

 

1310 Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersi)


 

Местообитания. Карстови ландшафти в цялата страна, обитават главно естествени 

пещери. 
 

Оценка на популацията в зоната. В стандартният формуляр е отбелязан като рядък 

(R). 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 възстано-

вяване се оценява на (В) добро опазване. Степента на изолираност на попула-цията, 
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. В известните находища за зимуване в зоната не са 
установени екземпляри, а в известните летни находища също не са установени екземпляра. 
Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е 268.3 ha (0.2% от площта на 
защитената зона), а тази на потенциалните подходящи ловни местообитания 4055 ha (26,3% 

от площта на защитената зона). Площта на урбанизираните и неподходящите за вида 
местообитания е 1.4 ha (0.0% от площта на защитената зона). Обща оценка за състоянието 
на вида в зоната по четирите критерия: Благоприятно състояние. 

 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Съгласно предо 

ставената информация и координати на потенциалните и ловни местообитания на вида 
устройственото зониране в защитената зона засяга негови ловни местообитания.  

Устойственото планиране предвижа УЗ Жм1 в землището на с. Микре: 
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УЗ Жм1 в землището на с. Микре засяга 0,661 ха от ловни местообитания на вида 
или 0,016% от общата му площ в зоната. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 

 

Потенциални заплахи за местообитанията. При изграждане на новите устройствени 

зони не се засягат летни и зимни убежища на вида. Извън обсега на тази територия остават и 
ефективно заетите места от целевия вид. Единствено се засягат от Устойственото планиране 
предвижа УЗ Жм1 в землището на с. Микре засяга 0,661 ха от ловни местообитания на 
вида или 0,016% от общата му площ в зоната. 

 

 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитания. Засегнатите площи от ловни местообитания са твърде 
малки за да предизвикат съществено разделяне на потенциалните местообитания на части. 
Изградените устройствени

 
зони не са непреодолимо препятствие по време на полет на прилепите 

и това не е в състояние да доведе до възникване на бариерен ефект до потенциалните и ловни 
полета в съседни терени и зоната. От тази гледна точка устройственото зониране не може да 
бъде раз-глеждано, като фактор предизвикващ функционална фрагментация на 
местообитанията на този целеви вид. Пространствената фрагментация е с нeзначително 

№ по 
ред 

Землище № на имот 
Площ 

дка 
Вид на 
имота 

Вид 
територия 

Начин  
на трайно 
ползване 

Ново предвиждане за 
устройствена 

зона/инфраструктура 

1. Микре 48060.429.18 1,452 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 
Зона Жм1 

съществуваща 

2. Микре 48060.429.20 2,762 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

3. Микре 48060.429.23 1,798 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

4. Микре 48060.429.24 0,065 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

5. Микре 48060.429.26 0,533 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 
Зона Жм1 

Съществуваща 

Обща площ 6,61  



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

315 

въздействие върху 0,661 ха или 0,016% подходящи ловни местообитания в зоната, без да 
предизвика структурни промени в популацията на вида в защитената зона. Засегнатата площ 
от ловните местообитания на вида е малка и няма да доведе до намаляване на потенциал-

ните ловни местообитания на вида в зоната. В зоната има достатъчно повърхностни водоеми 
,които са негова основна хранителна база. Видът е добър летец и по време на лов може да се 
отдалечи на голямо разстояние от дневните си убежища. 

113мф 

Въздействие – Незначително. 114мф 

Степен на въздействие – 1. 
 

Прекъсване на биокоридори. Изграждането на устройствените зони няма да доведе до 

трайно прекъсване на ландшафтни елементи, използвани от вида по време на миграция 

 

границите на защитената зона. Устройственото зониране ще се извърши до урбанизи-

рани територии с изградена инфраструктура, което няма да доведе до съществени промени в 
района. За прекъсване на биокоридори може да има само в случаите, когато има 
непреодолими препятствия за денонощните и сезонни миграции на вида. Като се има 
предвид височината на предвидените сгради в устройствените зони и височината на полета 
на прилепите, този сграден фонд не е непреодолима пречка за вида и те не може да бъдат 
причина за възникване на временен или траен бариерен ефект, с което да предизвика 
прекъсване на миграционни коридори на вида. Като добър летец видът ще има достъп до 
всички ловни полета в зоната.  

 

 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 
 

Безпокойство. По време на строителството не се очаква безпокойство поради отдале-

ченост на ефективно заетите местообитания на вида в зоната. Повечето от тях се намират 
извън границите на защитената зона. 

 

Въздействие - Не се очаква. 
 

Степен на въздействие - 0. 
 

Смъртност. В устройствените зони ще се извършват дейности, които не засягат пряко 

убежища на вида и неговата популация. 
 

Въздействие - Не се очаква. 
 

Степен на въздействие - 0. 
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Фиг. 5.37 Засегнати ловни местообитания на вида Miniopterus schreibersi, с. Микре 

– УЗ Жм1 

 

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)


 

Местообитания.Обитава карстови ландшафти. Целогодишно само подземни убежища 

 

– пещери и минни галерии. В цялата страна, без най-високите части на планините. 
Известни са 73 убежища, повечето между 100 и 600 m н. в. 

 

Оценка на популацията в зоната. Видът се среща целогодишно в зоната. В стандарт-

ният формуляр е отбелязан като много рядък (R). Размерът и плътността на попула-цията 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 (B) добро 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 (С) значима стойност. 

 

В известните находища за зимуване в зоната не е установен. Не са установени летни 
находища на вида в зоната. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е 1.4 

ha (0.0% от площта на защитената зона), а потенциално подходящите ловни местообитания 
на 4055 ha (26,3% от площта на защитената зона). Площта на урбанизираните и 
неподходящите за вида местообитания е 1 ha (0,004% от площта на защитената зона). Обща 
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оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: Неблагоприятно – 

незадоволително. 
Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Съгласно предо 

ставената информация и координати на потенциалните и ловни местообитания на вида 
устройственото зониране в защитената зона засяга негови ловни местообитания. 
Устойственото планиране предвижа УЗ Жм1 в землището на с. Микре: 
УЗ Жм1 в землището на с. Микре засяга 0,661 ха от ловни местообитания на вида или 
0,016% от общата му площ в зоната. 

 
 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 

 

Потенциални заплахи за местообитанията. При изграждане на новите устройствени 

зони не се засягат летни и зимни убежища на вида. Извън обсега на тази територия остават и 
ефективно заетите места от целевия вид. 

 

 

Въздействие – Без въздействие. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Фрагментация на местообитания. Засегнатите площи от ловни местообитания са твърде 
малки за да предизвикат съществено разделяне на потенциалните местообитания на части. 
Изградените устройствени

 
зони не са непреодолимо препятствие по време на полет на прилепите 

и това не е в състояние да доведе до възникване на бариерен ефект до потенциалните и ловни 

№ по 
ред 

Землище № на имот 
Площ 

дка 
Вид на 
имота 

Вид 
територия 

Начин  
на трайно 
ползване 

Ново предвиждане за 
устройствена 

зона/инфраструктура 

1. Микре 48060.429.18 1,452 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 
Зона Жм1 

съществуваща 

2. Микре 48060.429.20 2,762 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

3. Микре 48060.429.23 1,798 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

4. Микре 48060.429.24 0,065 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

5. Микре 48060.429.26 0,533 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 
Зона Жм1 

Съществуваща 

Обща площ 6,61  
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полета в съседни терени и зоната. От тази гледна точка устройственото зониране не може да 
бъде разглеждано, като фактор предизвикващ функционална фрагментация на 
местообитанията на този целеви вид. Пространствената фрагментация е с нeзначително 
въздействие върху 0,661 ха или 0,016% подходящи ловни местообитания в зоната, без да 
предизвика структурни промени в популацията на вида в защитената зона. Засегнатата площ 
от ловните местообитания на вида е малка и няма да доведе до намаляване на потенциал-

ните ловни местообитания на вида в зоната. В зоната има достатъчно повърхностни водоеми 
,които са негова основна хранителна база. Видът е добър летец и по време на лов може да се 
отдалечи на голямо разстояние от дневните си убежища. 

113мф 

Въздействие – Незначително. 114мф 

Степен на въздействие – 1. 
 

Прекъсване на биокоридори. Изграждането на устройствените зони няма да доведе до 

трайно прекъсване на ландшафтни елементи, използвани от вида по време на миграция 

 

границите на защитената зона. Устройственото зониране ще се извърши до 
урбанизирани територии с изградена инфраструктура, което няма да доведе до съществени 
промени в района. За прекъсване на биокоридори може да има само в случаите, когато има 
непреодолими препятствия за денонощните и сезонни миграции на вида. Като се има 

предвид височината на предвидените сгради в устройствените зони и височината на полета 
на прилепите, този сграден фонд не е непреодолима пречка за вида и те не може да бъдат 
причина за възникване на временен или траен бариерен ефект, с което да предизвика 

прекъсване на миграционни коридори на вида. Като добър летец видът ще има достъп до 
всички ловни полета в зоната.  

 

 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 
 

Безпокойство. По време на строителството не се очаква безпокойство поради 
отдалеченост на ефективно заетите местообитания на вида в зоната. Повечето от тях се 
намират извън границите на защитената зона. 

 

Въздействие - Не се очаква. 
 

Степен на въздействие - 0. 
 

Смъртност. В устройствените зони ще се извършват дейности, които не засягат пряко 

убежища на вида и неговата популация. 
 

Въздействие - Не се очаква. 
 

Степен на въздействие - 0. 
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Фиг. 5.38 Засегнати ловни местообитания на вида Myotis capaccinii, с. Микре – 

територии за добив на полезни УЗ Жм1 

 

 

1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteini)


 

Местообитания. Обитател на стари широколистни и смесени гори, като извършва 

кратки миграции между летните и зимните убежища - до 35 km. Най-висока е числе-ността 
му в мезофилни горски масиви с постоянен водоем, в низинните с преоблада-ване на 
различни видове дъб и полски ясен, а в планините – на бук. Единични индивиди живеят в 
хралупи на дървета с диаметър на стъблото 13–20 cm на 0,7–5 m височина oт земята. През 
лятото живее в хралупи на дървета, по-рядко постройки 

 

и пещери, като често сменя жилището си. Зимува в пещери и галерии с температура 
3,6 до 10,5°C, в които се премества сравнително късно. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартният формуляр е отбелязан като рядък 

(R). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цяла-та 
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 (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване). Степента на изолира-ност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 
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разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) 

значима стойност. 
 

В зоната не е установено находище на вида. Площта на потенциалните местообитания е 
1866 ha (12,1 % от площта на защитената зона), а площта на местообитания с високо 
качество по индуктивен модел е 84.4 ha (0.5 % от площта на защитената зона). Зоната е с 
ниска степен на фрагментиране (768,2) на местообитанията с високо качество. Свързаността 
на местообитанията с високо качество в зоната e средна. 

 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Съгласно 

предоставената информация и координати на потенциалните и ловни местообитания на вида 
устройственото зониране в защитената зона не засяга негови потенциални и ловни 
местообитания. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 

 

Потенциални заплахи за местообитанията. Целевият вид не е установен в границите 

на терена определен от ОУП за изграждане на нови устройствени зони. Не се засягат 
убежища на вида в границите на тази територия, както и местообитания с високо качество. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 

 

Потенциални заплахи за местообитанията. В обхвата на устройственото зониране не 

се засягат убежища на вида. Строителните работи и експлоатацията на устройствените зони 
няма да доведат до промяна характеристиките на потенциалните местообитания на вида в 
защитената зона. 

 

Въздействие - Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Фрагментация на местообитания. Не се очаква. Устройствените зони след изгражда-

не няма да бъдат изкуствена, непреодолима преграда за полета на прилепите и не може да 
предизвика бариерен ефект върху местообитанията на вида. От тази гледна точка 
изградените устройствени зони не трябва и не може да бъде разглеждана, като фактор който 
предизвиква функционална фрагментация на местообитанията на вида. 

 

Въздействие - Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
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Прекъсване на биокоридори. Не се очаква. Изградените сгради и съоръжения не са 

непреодолима преграда за извършване на полети на прилепите при техните миграции. 
Устройствените зони, след изграждане, не прекъсват характерни ландшафтни елементи в 
защитената зона, които се използват от целевия вид по време на миграции. 

 

Въздействие - Не се очаква. Степен на въздействие – 0. 

 

Безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на убежища в границите на устройст-

вените зони, както и в съседните терени, които могат да бъдат подложени на въздейст-вие по 
време на изграждането и експлоатацията на новите устройствени зони. 

 

Смъртност. Изграждането на нови устройствени зони в защитената зона е на терен, 
който не засяга убежищата на вида. 

 

Въздействие - Не се очаква. Степен на въздействие – 0. 

 

1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros) 

Местообитания. Пещерен вид, свързан преди всичко с богати на растителност карсто-

ви райони, разредени гори, паркове, храсталаци, среща се и в населени места, като обитава 
мазета, тавани и други части на сгради, минни галерии. Зимува в подземни убежища, като 
пещери, галерии и мазета. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартният формуляр е отбелязан като рядък 

(R). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цяла-та 
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 (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване). Степента на изолира-ност 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. 

Установени са общо 3 находища н вида в зоната. Не са установени находища за 
зимуване в зоната, а в летни находища общо 17 екземпляра. Площта на потенциално най-

благоприятните местообитания е 55.7 ha (0.4% от площта на защитената зона). Потенциално 
подходящите ловни местообитания е оценена на 3063,4 ha (19,8% от площта на защитената 
зона). Площта на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е 1577,0 ha 

(10,2% от площта на защитената зона). Обща оценка за състоянието на вида в зоната по 
четирите критерия: Благоприятно състояние. 

 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Съгласно 

предоставената информация и координати от МОСВ на потенциалните и ловни место-

обитания на вида устройственото зониране в защитената зона се засяга негови потенциални 
ловни местообитания. 
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УЗ Жм1 в землището на с. Микре засяга 1,3323 ха или около 0,043% от ловните 
местообитания ня вида в зоната. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 

 

Потенциални заплахи за местообитанията. При изграждане на устройственото 
зониране не се засягат летни и зимни убежища на целевия вид. УЗ Жм1 в землището на с. 
Микре засяга 1,3323 ха или около 0,043% от ловните местообитания ня вида в зоната. 
Предвид, че в тази нова УЗ има съществуващи постройки и жилищни и стопански, то вече 
въздействие иам. 

 

Въздействие – Незначително. 
 

Стенеп на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитания. Не се очаква. Устройствените зони, след 
изграждане, няма да бъдат изкуствена, непреодолима преграда за полета на прилепите и не 
може да предизвика бариерен ефект върху местообитанията на вида. От тази гледна точка 
изградените устройствени зони не трябва и не може да бъдат разглеждана, като фактор който 
предизвиква функционална фрагментация на местообитанията на вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Стенеп на въздействие – 0. 
 

Прекъсване на биокоридори. Не се очаква. Изградените устройствени зони и съоръ-

жения не са непреодолима преграда за извършване на полети на прилепите при техните 

миграции. Устройствените зони, след изграждане, не прекъсват характерни ландшафт-

ни елементи в защитената зона, които се използват от целевия вид по време на мигра-ции. 
 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Смъртност. Устройственото зониране, предвидено в ОУП, е на терен, който не засяга 

убежищата на вида и такива разположени в съседство. 
 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

323 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.39 Засегнати ловни местообитания на вида Rhinolophus hipposideros, с. 
Микре – УЗ Жм1 

 

1307 Остроух нощник (Myotis blythii оxygnathus)


 

Местообитания. В България се среща подвидът Myotis blythii оxygnathus. Обитава 

карстови и скалисти терени, използващ предимно подземни убежища (пещери) и извършва 
сезонни миграции между летни и зимни местообитания. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартният формуляр е отбелязан като рядък 

(R). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цяла-та 
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 (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване). Степента на изолира-ност 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.  

Установено е 1 находище. В известните находища за зимуване в зоната не е установен 
екземпляр, а в летни находища в зоната общо 4 екземпляра. Площта на потенциално най-

благо-приятните местообитания е 54.7 ha (0.4% от площта на защитената зона) и 
потенциални подхо-дящи ловни местообитания 13870 ha (89,8% от площта на защитената 
зона). Площта на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е 96 ha (0,6% от 
площта на защитената зона). 
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Не се засягат пряко известни подземни убежища на вида. Ще бъдат засегнати 1.3323 ha 
потенциални местообитания на вида, което е 0.009% от общата площ на благоприятните 
местообитания на вида в зоната в обхвата на УЗ Жм1 при с. Микре. 

  
Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: 

Благоприятно състояние. 
 
Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. Съгласно 

предоставената информация и координати на потенциалните и ловни местообитания на вида 
устройственото зониране в защитената зона попада върху тези терени. 

 
Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат пряко известни подземни 

убежища на вида. Ще бъдат засегнати 1.3323 ha ловни местообитания на вида, което е 
0.009% от общата площ на благоприятните местообитания на вида в зоната. 

 

Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1.  

 

106Смф 

Фиг. 5.40 Засегнати ловни местообитания на Myotis blythii, с. Микре – УЗ Жм1 

 

Фрагментация на местообитания. Не се очаква. Сгради и съпътстващите съоръжения 
не са непреодолима изкуствена бариера при извършване на полет от страна на прилепите и 
не могат да предизвикат бариерен ефект при използване на потенциалните ловни 
местообитания в тази част на защитената зона. Разглежданият ОУП и включените 
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устройствени зони не може да бъдат фактор, който предизвиква функционална фрагментация 
на местообитанията на вида в защитената зона. 

 

Въздействия – Не се очакват. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Прекъсване на биокоридори. Потенциалните коридори с отлична свързаност са 

разположени в Карлуковския карст и Търновските възвишения, които са отдалечени от 
територията на устройствените зони. Територията на устройствените зони попада в район с 
добра свързаност на потенциалните коридори, оградена с потенциални кори-дори със слаба и 
средна свързаност. Изградените устройствени зони и съоръжения не са непреодолима 
преграда за извършване на полети на прилепите при техните миграции. Устройствените 
зони, след изграждане, не прекъсват характерни ландшафт-ни елементи в защитената зона, 
които се използват от целевия вид по време на мигра-ции. 

 

Въздействия – Не се очакват. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Безпокойство. На определената територия, за изграждане на устройствените зони, няма 
убежища на вида, които по време на изграждане или експлоатация да бъдат подложени на 
различни въздействия. Установените местообитания и популации са отдалечени и няма да 
бъдат обезпокоявани по време на строителството и експлоа-тацията на устройствените зони. 

 

Смъртност. Не се засягат убежища на вида и популации, както на територията на 

устройственото зониране, така и в установените местообитания. 
 

Въздействие - Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 

 

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus)


 

Местообитания. Характерен обитател на нископланинските карстови райони в 

страната. Среща се в райони, където обитава изкуствени убежища – тавани на построй- 

ки, бункери, подземни галерии и др. Термофилен вид. Температурата в размножи-

телните убежища може да стигне до 35 °С. 
 

Оценка на популацията в зоната. В стандартният формуляр е отбелязан като рядък 

(R). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цяла-та 
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 (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване). Степента на изолира-ност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

326 

разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) 
значима стойност. 

В зоната не е установено находище. Не са установени летни и зимни находища. Площта 
на потенциално най-благоприятните местообитания е 44.2 ha (0.3 %  от площта на 
защитената зона) и потенциално най-подходящите ловни местообитания 9164 ha (59,3 % от 
площта на защитената зона). Площта на урбанизираните и неподходящите за вида 
местообитания е 838 ha (5,4 %  от площта на защитената зона). 

 

Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: 
Благоприятно състояние. 

 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Угърчин. При нашите 

проучвания на терена предвиден за нови устройствени зони, видът не е установен. 
Устройственото зониране засяга потенциални ловни местообитания на вида в зоната. 

Ще бъдат засегнати 1.3323 ha потенциални ловни местообитания на вида, което е 
0.014% от общата площ на благоприятните местообитания на вида в зоната в обхвата на УЗ 
Жм1 при с. Микре. 

 

Въздействия 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 

Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат пряко установените летни 

убежища на вида. Ще бъдат засегнати 1.3323 ha потенциални ловни местообитания на вида, 
което е 0.014% от общата площ на благоприятните местообитания на вида в зоната в обхвата 
на УЗ Жм1 при с. Микре. 

Въздействие – Незначително. 

Степен на въздействие – 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фиг. 5.41 Засегнати ловни местообитания на Myotis emarginatus, с. Микре – УЗ Жм1 
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Фрагментация на местообитания. Не се очаква. Устройствените зони, след изграж-

дане, няма да бъдат изкуствена, непреодолима преграда за полета на прилепите и не може да 
предизвика бариерен ефект върху местообитанията на вида. От тази гледна точка 
изградените устройствени зони не трябва и не може да бъдат разглеждана, като фактор който 
предизвиква функционална фрагментация на местообитанията на вида. 

 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Стенеп на въздействие – 0. 
 

Прекъсване на биокоридори. Не се очаква. Изградените устройствени зони и съоръ-

жения не са непреодолима преграда за извършване на полети на прилепите при техните 

миграции. Устройствените зони, след изграждане, не прекъсват характерни ландшафт-

ни елементи в защитената зона, които се използват от целевия вид по време на мигра-ции. 
 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 
 

Смъртност. Устройственото зониране, предвидено в ОУП, е на терен, който не засяга 

убежищата на вида и такива разположени в съседство. 
 

Въздействие – Не се очаква. 
 

Степен на въздействие – 0. 

 

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)


 

ОУП на Община Угърчин не предвижда УЗ, които да засягат потенциални или 
подходящи местообитания на вида. В определените имоти, при теренните работи на 
екипа изготвящ ДОСВ, не са установени местообитания на вида. Определените 
територии в УЗ Жм1, представляват имоти заети от жилищни и стопански постройки, 
както и дворни места, т.е. не са налични местообитания на вида, а урбнизирани 
територии. 

 

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi)


 

ОУП на Община Угърчин не предвижда УЗ, които да засягат потенциални или 
подходящи местообитания на вида. В определените имоти, при теренните работи на 
екипа изготвящ ДОСВ, не са установени местообитания на вида. Определените 
територии в УЗ Жм1, представляват имоти заети от жилищни и стопански постройки, 
както и дворни места, т.е. не са налични местообитания на вида, а урбнизирани 
територии. 
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Въздействие – Без въздействие. 
Степен на въздействие – 0. 

 

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)


 

ОУП на Община Угърчин не предвижда УЗ, които да засягат потенциални или 
подходящи местообитания на вида. В определените имоти, при теренните работи на 
екипа изготвящ ДОСВ, не са установени местообитания на вида. Определените 
територии в УЗ Жм1, представляват имоти заети от жилищни и стопански постройки, 
както и дворни места, т.е. не са налични местообитания на вида, а урбнизирани 
територии. 

 

Въздействие – Без въздействие. 
Степен на въздействие – 0. 

 

1305 Южен подковонос (Rhinolophus еuryale)


 

ОУП на Община Угърчин не предвижда УЗ, които да засягат потенциални или 
подходящи местообитания на вида. В определените имоти, при теренните работи на 
екипа изготвящ ДОСВ, не са установени местообитания на вида. Определените 
територии в УЗ Жм1, представляват имоти заети от жилищни и стопански постройки, 
както и дворни места, т.е. не са налични местообитания на вида, а урбнизирани 
територии. 

 

Въздействие – Без въздействие. 
Степен на въздействие – 0. 

 

Оценка на риска за видовете Прилепи, предмет на опазване в защитена зона 
BG0000616 Микре 

 

Голям нощник Myotis myotis 

Оценка: Незначително (Степен 1) 
Голям подковонос Rhinolophus ferrumequinum 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 

Дългокрил прилеп Miniopterus schreibersi 
Оценка: Незначително (Степен 1) 
Дългопръст нощник Myotis capaccinii 
Оценка: Незначително (Степен 1) 
Дългоух нощник Myotis bechsteinii 
Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
Малък подковонос Rhinolophus hipposideros 

Оценка: Незначително (Степен 1) 
Остроух нощник Myotis blythii 
Оценка: Незначително (Степен 1) 
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Подковонос на Мехели Rhinolophus mehelyi 
Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
Средиземноморски подковонос Rhinolophus blasii 
Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
Трицветен нощник Myotis emarginatus 

Оценка: Незначително (Степен 1) 

Широкоух прилеп Barbastella barbastellus 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
Южен подковонос Rhinolophus euryale 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на ОУП на 
община Угърчин върху целите за опазване на видовете безгръбначни в защитената зона 
може да се оцени като незначително. Благоприятното природозащитно състояние на 
популациите ще се съхрани изцяло в защитената зона: 

 

1. засегнатите местообитания на Голям нощник Myotis myotis - Ще бъдат засегнати 
1.3323 ha ловни местообитания на вида, което е 0.009% от общата площ на благоприятните 
местообитания на вида в зоната в обхвата на УЗ Жм1 при с. Микре. 

2. засегнатите местообитания на Дългокрил прилеп Miniopterus schreibersi - 

Устойственото планиране предвижа УЗ Жм1 в землището на с. Микре засяга 0,661 ха от 
ловни местообитания на вида или 0,016% от общата му площ в зоната. 

3. засегнатите местообитания на Дългопръст нощник Myotis capaccinii - 

Устойственото планиране предвижа УЗ Жм1 в землището на с. Микре засяга 0,661 ха от 
местообитания на вида или 0,016% от общата му площ в зоната. 

4. засегнатите местообитания на Малък подковонос Rhinolophus hipposideros - УЗ 
Жм1 в землището на с. Микре засяга 1,3323 ха или около 0,043% от ловните местообитания 

ня вида в зоната. 
5. засегнатите местообитания на Остроух нощник Myotis blythii – от УЗ Жм1 в 

землището на с. Микре, ще бъдат засегнати 1.3323 ha ловни местообитания на вида, което е 
0.009% от общата площ на благоприятните местообитания на вида в зоната. 

6. засегнатите местообитания на Трицветен нощник Myotis emarginatus - Ще бъдат 
засегнати 1.3323 ha потенциални ловни местообитания на вида, което е 0.014% от общата 
площ на благоприятните местообитания на вида в зоната в обхвата на УЗ Жм1 при с. Микре. 

 

5.4 Защитена зона BG0000240 “Студенец” по Директива 92/43 за опазване на 
природните местообитания и дивата флора и фауна 

5.4.1. Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни 
местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване 

Оценката на степента на въздействие върху природните местообитания (по Дир. 92/43/ЕИО) в 
BG0000240 „Студенец“ на ОУП за община Угърчин 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, 
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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: 

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

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

iii. консервационния статус на характерните за него видове е благоприятен, в 
съответствие с определението за консервационен статус на вид. 

В случая, на база направената характеристика на разпространените растителни съобщества в 
района на общината и предвид характеристиките на ОУПО, в резултат от цялостната му реализация 
не се очаква значителна пряка загуба и фрагментация на местообитанията, които са предмет на 
опазване в защитените зони. Не могат да се очакват и съществени косвени въздействия. 

Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0000240 

„Студенец“, попадат следните устройствени зони и територии:  
1.  Землище на с. Катунец – ДопСоп, територия за гробище, Жм1, Пп1 и Пч1; 
2.  Землище с. Драгана – Жм1 и  Пп1. 
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Таблица 5.41 Бъдещо планиране и попадащи в границите на Защитена зона “Студенец”, BG0000240 по начин на трайно 

ползване 

№ по 
ред 

Землище № на имот 
Площ 

дка 
Вид на имота Вид територия 

Начин  
на трайно 
ползване 

Ново предвиждане за 
устройствена 

зона/инфраструктура 

1.  Драгана 23060.1.45 2,229 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Ниско 
застрояване (до 10 

м) 

Жм1 
съществуваща 

2.  Драгана 23060.2.6 
3,120 (от 

общо 
15,888) 

Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 
Жм1 

съществуващо дворно 
място 

3.  Драгана 23060.2.18 2,444 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
съществуващо дворно 
място с 2 бр. сгради 

4.  Драгана 23060.6.217 
0,400  

(от общо 
23,671) 

Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За 
селскостопански, 

горски, 
ведомствен път 

Жм1 
Съществуващ черен път 

5.  Драгана 23060.10.18 2,091 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващо дворно 
място със жилищна и 
стопански постройки 

6.  Драгана 23060.10.23 
 

3,997 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 
 

Жм1 
съществуващо дворно 

място 

7.  Драгана 23060.10.25 0,126 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
съществуващо дворно 

място 
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8.  Драгана 23060.45.49 1,285 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
съществуващо дворно 

място, жилищна и 
стопански постройки 

9.  Драгана 23060.45.65 0,119 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
съществуващо дворно 

място 

10.  Драгана 23060.71.80 0,159 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
съществуващо дворно 

място 

11.  Драгана 23060.71.81 0,060 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
съществуващо дворно 

място 

12.  Драгана 23060.85.9 
0,080 (от 

общо 
78,519) 

Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 
 

Жм1 

13.  Драгана 23060.85.197 0,606 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
съществуващо дворно 

място с жилищна сграда 

14.  Драгана 23060.85.198 0,537 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
съществуващо дворно 

място 

15.  Драгана 23060.134.4 5,553 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 

двор със складова база – 6 
бр. сгради 

16.  Драгана 23060.134.10 3,241 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 
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17.  Драгана 23060.134.13 3,724 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

18.  Драгана 23060.134.15 2,644 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

19.  Драгана 23060.134.20 2,180 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За 
селскостопански, 

горски, 
ведомствен път 

Пп1 
Съществуващ път 

20.  Драгана 23060.134.21 26,699 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

21.  Драгана 23060.134.22 10,574 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

22.  Катунец 36662.250.23 52,795 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

23.  Катунец 36662.250.24 6,681 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

24.  Катунец 36662.250.25 1,491 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

25.  Катунец 36662.250.26 1,044 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

26.  Катунец 36662.250.27 3,088 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 
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27.  Катунец 36662.250.28 2,742 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

28.  Катунец 36662.250.29 2,420 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

29.  Катунец 36662.250.30 3,153 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

30.  Катунец 36662.250.31 2,000 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

31.  Катунец 36662.250.32 54,236 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

32.  Катунец 36662.250.33 2,353 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

33.  Катунец 36662.250.42 1,025 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

34.  Катунец 36662.250.43 0,660 Поземлен имот 
Горска 

територия 
Пасище ДопСоп 

35.  Катунец 36662.250.44 1,037 Поземлен имот 
Горска 

територия 
Пасище ДопСоп 

36.  Катунец 36662.250.45 0,474 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

37.  Катунец 36662.250.46 0,145 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 
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38.  Катунец 36662.251.1 7,609 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

39.  Катунец 36662.251.2 0,400 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

40.  Катунец 36662.251.3 0,395 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

41.  Катунец 36662.251.4 0,689 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

42.  Катунец 36662.251.5 0,700 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

43.  Катунец 36662.251.6 1,149 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

44.  Катунец 36662.251.7 0,697 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

45.  Катунец 36662.251.8 1,500 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

46.  Катунец 36662.251.9 1,500 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

47.  Катунец 36662.251.10 0,924 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

48.  Катунец 36662.251.11 17,545 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 
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49.  Катунец 36662.251.12 3,500 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

50.  Катунец 36662.205.31 0,321 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Гробище 
Съществуващо 

51.  Катунец 36662.222.14 
3,354 (от 

общо 
83,089) 

Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 

Гробище 
Съществуващо 

Преди заповед за обявяване 
на ЗЗ BG000240 

52.  Катунец 36662.85.13 0,157 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда 

53.  Катунец 36662.168.35 1,894 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Нива 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда 
Преди заповед за обявяване 

на ЗЗ BG000240 

54.  Катунец 36662.168.45 0,615 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда 

55.  Катунец 36662.168.50 0,812 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна и 

стопанска сграда 

56.  Катунец 36662.168.51 1,720 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

57.  Катунец 36662.205.21 0,273 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 
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58.  Катунец 36662.205.22 0,178 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

59.  Катунец 36662.205.23 0,220 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

60.  Катунец 36662.205.24 0,581 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

61.  Катунец 36662.205.25 1,302 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

62.  Катунец 36662.205.26 1,183 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

63.  Катунец 36662.205.27 0,214 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

64.  Катунец 36662.205.28 0,104 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

65.  Катунец 36662.205.29 0,595 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

66.  Катунец 36662.205.30 0,111 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

67.  Катунец 36662.205.34 0,478 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 
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68.  Катунец 36662.212.3 0,678 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

69.  Катунец 36662.214.29 0,080 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

70.  Катунец 36662.214.30 0,313 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

71.  Катунец 36662.215.4 1,447 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Нива 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 
Преди заповед за обявяване 

на ЗЗ BG000240 

72.  Катунец 36662.215.25 0,047 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

73.  Катунец 36662.215.26 0,092 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

74.  Катунец 36662.215.27 0,118 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

75.  Катунец 36662.215.28 0,075 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

76.  Катунец 36662.215.29 0,038 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 
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77.  Катунец 36662.215.30 0,060 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

78.  Катунец 36662.215.31 0,164 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

79.  Катунец 36662.220.44 0,441 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

80.  Катунец 36662.221.2 5,751 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 
Преди заповед за обявяване 

на ЗЗ BG000240 

81.  Катунец 36662.221.25 0,387 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

82.  Катунец 36662.221.26 1,126 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

83.  Катунец 36662.222.17 0,607 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

84.  Катунец 36662.222.18 0,991 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

85.  Катунец 36662.222.19 0,050 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 
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86.  Катунец 36662.244.43 0,141 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

87.  Катунец 36662.244.44 0,142 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

88.  Катунец 36662.308.1 
2,184 

 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

89.  Катунец 36662.308.2 1,220 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

90.  Катунец 36662.308.16 2,876 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

91.  Катунец 36662.308.17 
5,213 

 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

92.  Катунец 36662.308.18 
0,272 

 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

93.  Катунец 36662.308.19 4,000 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

94.  Катунец 36662.308.20 
2,863 

 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

95.  Катунец 36662.308.21 
0,634 

 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 
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96.  Катунец 36662.308.22 
1,000 

 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

97.  Катунец 36662.308.23 
1,200 

 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

98.  Катунец 36662.308.24 
0,607 

 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

99.  Катунец 36662.308.25 
1,123 

 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

100. Катунец 36662.308.26 
3,342 

 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

101. Катунец 36662.308.27 
2,506 

 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

102. Катунец 36662.308.28 
1,020 

 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

103. Катунец 36662.308.29 0,606 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 
Присъединен терен към 
съществуващ стопански 
двор със складова база 

Застрояването е от времето 
на ТКЗС 

Преди заповед за обявяване 
на ЗЗ BG000240 
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104. Катунец 36662.308.30 3,439 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

105. Катунец 36662.308.31 
3,978 

 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

106. Катунец 36662.308.32 
1,190 

 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

107. Катунец 36662.308.33 
0,967 

 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

108. Катунец 36662.308.34 
1,968 

 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

109. Катунец 36662.308.35 1,608 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

110. Катунец 36662.308.36 7,151 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

111. Катунец 36662.308.37 
9,602 

 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

112. Катунец 36662.308.38 8,575 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 
Присъединен терен към 
съществуващ стопански 
двор със складова база 

Застрояването е от времето 
на ТКЗС 
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Преди заповед за обявяване 
на ЗЗ BG000240 

113. Катунец 36662.308.39 0,549 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 
Присъединен терен към 
съществуващ стопански 
двор със складова база 

Застрояването е от времето 
на ТКЗС 

Преди заповед за обявяване 
на ЗЗ BG000240 

114. Катунец 36662.308.40 1,183 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 
Присъединен терен към 
съществуващ стопански 
двор със складова база 

Застрояването е от времето 
на ТКЗС 

Преди заповед за обявяване 
на ЗЗ BG000240 

115. Катунец 36662.308.41 0,080 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

116. Катунец 36662.308.42 0,110 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

117. Катунец 36662.308.43 
0,429 

 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

За стопански двор 
Пп1 

Съществуващ стопански 
двор със складова база 

118. Катунец 36662.308.44 6,958 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За 
селскостопански, 

горски, 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 
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ведомствен път 

119. Катунец 36662.308.45 1,171 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

Застрояването е от времето 
на ТКЗС 

Преди заповед за обявяване 
на ЗЗ BG000240 

120. Катунец 36662.308.46 0,517 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

121. Катунец 36662.308.48 2,172 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За 
селскостопански, 

горски, 
ведомствен път 

Пп1 
Присъединен терен към 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

122. Катунец 36662.308.49 2,231 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За 
селскостопански, 

горски, 
ведомствен път 

 

Пп1 
Присъединен терен към 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

123. Катунец 36662.308.51 0,959 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

124. Катунец 36662.308.52 2,611 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 
Присъединен терен към 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

Застрояването е от времето 
на ТКЗС 
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Преди заповед за обявяване 
на ЗЗ BG000240 

125. Катунец 36662.308.53 0,906 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 
Присъединен терен към 
съществуващ стопански 
двор със складова база 

Застрояването е от времето 
на ТКЗС 

Преди заповед за обявяване 
на ЗЗ BG000240 

126. Катунец 36662.308.54 0,146 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

127. Катунец 36662.308.55 0,553 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 
Присъединен терен към 
съществуващ стопански 
двор със складова база 

Застрояването е от времето 
на ТКЗС 

Преди заповед за обявяване 
на ЗЗ BG000240 

128. Катунец 36662.308.56 2,678 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

129. Катунец 36662.308.57 
0,149 

 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 
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130. Катунец 36662.308.58 0,198 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

131. Катунец 36662.308.59 4,571 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 
Присъединен терен към 
съществуващ стопански 
двор със складова база 

Застрояването е от времето 
на ТКЗС 

Преди заповед за обявяване 
на ЗЗ BG000240 

132. Катунец 36662.308.60 4,308 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

133. Катунец 36662.308.61 
0,573 

 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

134. Катунец 36662.308.62 
4,044 

 
Поземлен имот 

Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

 

Пп1 
Съществуващ стопански 
двор със складова база 

135. Катунец 36662.156.12 5,653 Поземлен имот 
Земеделска 
територия 

За съоръжение на 
газопровод 

Пч1 
Съществуваща Станция за 
очистване на газопровод 
Беглеж, Булгаргаз,  ПУП, 

одобрен със Заповед 
№1058/19.05.2004г. 
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Извършената теренна работа от екипа изготвил ДОСВ се установи, че почти всички описани нови устройствени зони и 

предвиждания в рамките на защитена зона BG0000240 “Студенец“ са съществуващи.  

В землището на с. Катунец при обособяване на УЗ – Пп1 към присъединените стопански дворове и прилежащите площи към тях са 
включени и имоти с №№ 36662.308.29, 36662.308.38, 36662.308.39, 36662.308.40, 36662.308.45, 36662.308.52, 36662.308.53, 36662.308.55 и 
36662.308.59 с НТП-пасище и обща площ от 20,725 дка. При теренните обходи са посетени тези имоти, които всички представляват 
територии нарушени от стопанската дейност в рамките на вече обособените и изградени/съществуващи производствени и складови 
помещения. В някои от тях дори са налични основи на съществуващи сгради и съоръжения, използвани дори за временно съхранение на 
селско-стопанска техника и инвентар, и дори използването им като сметища. Всички територии са заети от рудерална растителност и в 
някой от тях, като например 308.38 и 308.39 са езерозирали почвите и те са превърнати в техногенни терени.  

136. Катунец 36662.308.15 6,700 Поземлен имот 
Урбанизирана 

територия 

За 
електроенергийно
то производство 

Пч1 
Съществуващ стопански 

двор с ФЕЦ 

 Обща площ 389,273  
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В рамките на оценката, ще бъдат подробно разгледани и оценени въздействията върху тези 
имоти и при анализа, ще бъдат взети под внимание освен данните получени по проект 
"Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове - 
фаза І" и тези от теренните проучвания на екипа изготвил ДОСВ. 

Описаните имоти попадащи в границите на BG0000240 Студенец при посещение на терен 
се установи, че това са съществуващи жилищни територии и предимно производствени 
територии, в които са налични жилищни и стопански постройки, дворни места и стопански 
дворове и прилежащите им площи и свързаните с тях предимно селскостопански производства. 
Имоти с №№ 36662.250.23, 36662.250.24, 36662.250.25, 36662.250.26, 36662.250.27, 36662.250.28, 

36662.250.29, 36662.250.30, 36662.250.31, 36662.250.32, 36662.250.33, 36662.250.42, 36662.250.43, 

36662.250.44, 36662.250.45, 36662.250.46, 36662.251.1, 36662.251.2, 36662.251.3, 36662.251.4, 

36662.251.5, 36662.251.6, 36662.251.7, 36662.251.8, 36662.251.9, 36662.251.10, 36662.251.11 и 
36662.251.12 предвидени да бъдат обособени в УЗ – ДопСоп в землището на с. Катунец са с 
НТП-пасище с обща площ от 171,952 дка. При теренните проучвания се установи, че около 
половината от общата площ се използва като нива засята с житни култури. 
 

Таблица 5.44 Типове природни местообитания в защитена зона BG0000240 Студенец 

Код Местообитание 

% Покритие 
в границите 

на зоната 
МОСВ 2013 

Устройствено 
зониране/УЗ/ по проекта 

за ОУП Угърчин 

1530* Панонски солени степи и солени блата 0.25700 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа 
Magnopotamion или Hydrocharition 

1.09650 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана  

3260 
Равнинни или планински реки с растителност от 

Ranunculion  fluitantis и Callitricho-Batrachion 
0.11300 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

40A0* Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества 0.02415 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

Отворени калцифилни или базифилни тревни 
съобщества от Alysso-Sedion albi 

0.10490 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

6110* 

 

 

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

местообитания на орхидеи) 

8.66470 

Предвижда се да бъдат 
засегнати пряко около 

74,625 дка от УЗ-ДопСоп в 
с. Катунец  или 0,30% 
приетата референтната 

стойност на 
местообитанието в 

  



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

349 

защитаната стойност е 
2421,45 ха. Това може да се 
определи като незначително 

въздействие. 

6240* Субпанонски степни тревни съобщества 0.82170 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

Панонски льосови степни тревни съобщества 0.07750 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

6250* 

 

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

0.60660 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

6510 Низинни сенокосни ливади 2.34770 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 
Извори с твърда вода с туфести формации 

(Cratoneurion) 
0.00001 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

7220* 

 

8210 
Хазмофитна растителност по варовикови скални 

склонове 
0.19959 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

8310 Неблагоустроени пещери НП НП 

 

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

0.61990 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

91Е0* 

 

91G0* 

Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 1.03950 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

91H0* 

Панонски гори с Quercus pubescens 0.81063 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

91I0* 

Евросибирски степни гори с Quercus spp. 0.44807 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

91М0 

Балкано-панонски церово-горунови гори 18.05294 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 
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6210 Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик (Festico 
brometalia) (*Важни местообитания на орхидеи)

 
Местообитанието е ново за зоната. Съобразно данните от проведеното карти-ране по 

проект Картиране и определяне на природозащитното състояние на приро-дни 
местообитания и видове – фаза I, природно местообитание 6210 е представенo с обща площ 
от 2421,45 ha, което е 8.66470% от общата площ на защитената зона. Природното 
местообитание се отнася към подтип 1 – Ксеротермни андропогонидни ливади и пасища с 
голям брой типични видове и родове – 20: Bromus spp., Carlina vulgaris, Chrysopogon gryllus, 

Cleistogenes serotina, Coronilla varia, Dichantium ischae-mum, Dorycnium herbaceum, Eryngium 

campestre, Euphorbia myrsinites, Filipendula vulga-ris, Medicago spp., Orchis spp., Origanum 

vulgare, Salvia nemorosa, Sanguisorba minor, Stachys officinalis, Stipa spp., Teucrium 

chamaedrys, Teucrium polium, Thymus spp. Само в три полигона от местообитанието са 
установени инвазивни видове: Ailanthus altissima (в един полигон) и Robinia pseudoacacia (в 
два полигона) с покритие по-малко от 1%. В съобществата доминират Dichantium ishaemum, 

Chrysopogon gryllus и Stipa capillata. Най-често доминира първият вид, което е показател за 
засилено антропогенно натовар-ване на местообитанието. Местообитанието е в 
благоприятно състояние.  

Обща оценка на състоянието на природно местообитание 6210 в защитената зона:  
Благоприятно състояние.  
Местообитанието ще бъде засегнато при реализиране на ОУП на община Угърчин в 

землището на с. Катунец в УЗ-ДопСоп. 

 Описаните имоти попадащи в границите на BG0000240 Студенец при посещение на 
терен се установи, че това са съществуващи жилищни територии и предимно производствени 
територии, в които са налични жилищни и стопански постройки, дворни места и стопански 
дворове и прилежащите им площи и свързаните с тях предимно селскостопански 
производства. Имоти с №№ 36662.250.23, 36662.250.24, 36662.250.25, 36662.250.26, 

36662.250.27, 36662.250.28, 36662.250.29, 36662.250.30, 36662.250.31, 36662.250.32, 

36662.250.33, 36662.250.42, 36662.250.43, 36662.250.44, 36662.250.45, 36662.250.46, 

36662.251.1, 36662.251.2, 36662.251.3, 36662.251.4, 36662.251.5, 36662.251.6, 36662.251.7, 

36662.251.8, 36662.251.9, 36662.251.10, 36662.251.11 и 36662.251.12 предвидени да бъдат 
обособени в УЗ – ДопСоп в землището на с. Катунец са с НТП-пасище с обща площ от 
171,952 дка. При теренните проучвания се установи, че около половината от общата площ се 
използва като нива засята с житни култури: 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 0.70958 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 
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Болшинството от описаните имоти са превърнати в ниви или са били обработвани в миналото, 
което личи от наличието на рудерална растителност в площите незаети от житни култури. 

 
 

Нива с житни 
култури 

Пасище с 
рудерална 
растителност 

Площи заети с 
пшеница 
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От теренните изследвания се установи, че в УЗ-ДопСоп в землището на с. Катунец в 
части от имоти с №№ 36662.250.29, 36662.250.30, 36662.250.31 и 36662.250.32 се извършва 
стопанска дейност - от пасища са превърнати в обработваеми земи, а именно: 

Таблица 5.45 За имоти превърнати от пасища в обработваеми земи в землището на с. 
Катунец 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общата засегната площ възлиза на 32,228 дка, като в частите от тези имоти незасегнати 
от обработване е налично местообитание 6210 или около 29,581 дка от тях представляват 
природно местообитание 6210. 

 
Цялата територия на УЗ – ДопСоп в землището на с. Катунец, възлиза на 171,952 дка, 

от които 74,625 дка могат да бъдат определени, като природно местообитание 6210 или 
0,30% приетата референтната стойност на местообитанието в защитаната стойност е 2421,45 
ха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ по 
ред 

Землище № на имот 

Площ 
в КВС, 
дка 

Засегната 
територия 
от 
местообит
ание 6210, 
превърнат
о в нива, 
дка 

Вид на 
имота 

Вид 
територия 

Начин  
на трайно 
ползване 

Ново 
предвиждане за 
устройствена 
зона/инфраструк
тура 

1.  Катунец 36662.250.29 2,420 
1,005 Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

2.  Катунец 36662.250.30 3,153 
2,196 Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

3.  Катунец 36662.250.31 2,000 
2,000 Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

4.  Катунец 36662.250.32 54,236 
27,027 Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

Обща променена площ в резултат на 
разораване 

32,228 
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Таблица 5.46 Справка за засегнато природно местообитание 6210 в съгласно 
предвижданията на ОУП в УЗ – ДопСоп в землището на с. Катунец: 

№ по 
ред 

Землище № на имот 

Площ 
в КВС, 
дка 

Засегната 
територия 
от 
местообит
ание 6210 
от 
ДопСоп, 
дка 

Вид на 
имота 

Вид 
територия 

Начин  
на трайно 
ползване 

Ново 
предвиждане за 
устройствена 
зона/инфраструк
тура 

1.  Катунец 36662.250.23 52,795 
- Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

2.  Катунец 36662.250.24 6,681 
- Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

3.  Катунец 36662.250.25 1,491 
- Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

4.  Катунец 36662.250.26 1,044 
- Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

5.  Катунец 36662.250.27 3,088 
- Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

6.  Катунец 36662.250.28 2,742 
2,742 Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

7.  Катунец 36662.250.29 2,420 
1,415 Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

8.  Катунец 36662.250.30 3,153 
0,957 Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

9.  Катунец 36662.250.31 2,000 
- Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

10.  Катунец 36662.250.32 54,236 
27,209 Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

11.  Катунец 36662.250.33 2,353 
2,353 Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

12.  Катунец 36662.250.42 1,025 
1,025 Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

13.  Катунец 36662.250.43 0,660 
0,660 Поземлен 

имот 

Горска 
територия 

Пасище ДопСоп 

14.  Катунец 36662.250.44 1,037 
1,037 Поземлен 

имот 

Горска 
територия 

Пасище ДопСоп 

15.  Катунец 36662.250.45 0,474 
0,474 Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

16.  Катунец 36662.250.46 0,145 
0,145 Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 
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В описаните имоти заети от местообитание 6210 в обхвата на УЗ-ДопСоп в землището 
на с. Катунец са установени следните видове растения: 

Вид – латинско име Българско име 

Dichantium ishaemum Белизма 

Agrimonia eupatoria Камшик 

Dactylis glomerata Ежова главица 

Euphorbia amygdaloides Бадемолистна млечка 

Lolium perenne Английски райграс 

Chrysopogon gryllus Садина 

17.  Катунец 36662.251.1 7,609 7,609 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

18.  Катунец 36662.251.2 0,400 0,400 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

19.  Катунец 36662.251.3 0,395 0,395 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

20.  Катунец 36662.251.4 0,689 0,689 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

21.  Катунец 36662.251.5 0,700 0,700 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

22.  Катунец 36662.251.6 1,149 1,149 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

23.  Катунец 36662.251.7 0,697 0,697 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

24.  Катунец 36662.251.8 1,500 1,500 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

25.  Катунец 36662.251.9 1,500 1,500 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

26.  Катунец 36662.251.10 0,924 0,924 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

27.  Катунец 36662.251.11 17,545 17,545 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

28.  Катунец 36662.251.12 3,500 3,500 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

Обща засегната площ от местообитание 6210 от 
предвижданията на ОУП в УЗ ДопСоп 

74,625  
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Festuca valesiaca Валезийска власатка 

Hypericum perforatum Жълт кантарион 

Cichorium inthybus Синя жлъчка 

Achillea millefolium Бял равнец 

Potentilla argentea Сребрист очиболец 

Rosa canina Шипка 

Prunus cerasifera Джанка 

Crataegus monogyna Обикновен глог 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 5.42 Превърнати пасища в ниви в проектна УЗ – ДопСоп в землището на с. 
Катунец 

 

Имоти 
превърнати 
от пасища  в 
ниви 
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Фиг. 5.43 Засегнати площи от природно местообитание 6210, спрямо превърнати 
пасища в ниви в проектна УЗ – ДопСоп в землището на с. Катунец 

Пряко унищожаване в мястото на изграждане на УЗ. Общата площ, която ще засегне 
местообитание 6210 е 74,625 дка, което е 0.31% от площта на местообитанието в 
защитената зона. Въздействието се определя като слабо. Засегнатата площ от местообитание 
6210 е достатъчно малка за да не предизвика промяна във функциите на природното 
местообитание в границите на защитената зона. 

Въздействие – Слабо. 
Степен на въздействие – 1. 
Фрагментация. Изграждането на устройствената зона ще доведе до фрагментиране на 

природното местоообитане 6210, засегнато от устройствена зона УЗ-ДопСоп в землището на 
с. Катунец, които с изграждането унищожават 74,625 дка от местообитанието в зоната. 

Нахлуване на неместни видове. Въздействието на този фактор се увеличава при 
ландшафтното оформяне на зоната при използване на нетипични за района растителни 
видове 

Таблица 5.47 Въздействия върху местообитания 6210 в землище с. Катунец 
 

 Параметри и  
Обща площ 

 
Видов състав 

 
Инвазивни видове  

 Въздействия    
 

       
 

        
 

Пряко унищожение на 
 Очаква се въздействие върху    Очаква се  

 74,625 дка от площта на  Очаква се въздействие  
 

местообитанието    въздействие  

 местообитанието    
 

       
 

 Граници (екотон) на  Очаква се въздействие 
 Очаква се въздействие 

 Не се очаква 
 

местообитанието    въздействие  

     
 

Фрагментация 
 Очаква се въздействие 

 Очаква се въздействие 
 Не се очаква 

 

   въздействие  

       
 

Опасност от битово и др.      Не се очаква  

замърсявания (напр. аварии  Очаква се въздействие  Очаква се въздействие  
 

   въздействие  

в инфраструктурата).      
 

      
 

   Очаква се слабо кумулативно 
 Очаква се слабо  Очаква се слабо 

 

Кумулативно въздействие   кумулативно  кумулативно  

 въздействие   
 

    въздействие  въздействие  

      
 

        
 

6210, МОСВ 2013 

УЗ - ДопСоп 

Имоти превърнати от 
пасища  в ниви 

Граница на ЗЗ 
BG0000240 Студенец 
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С реализирането на проекта за ОУП на община Угърчин не са предвидени 

допълнителни територии за урбанизиране включени в защитена зона BG 0000240 и при 
неговата реализация не се очакват преки негативни въздействия върху други типове 
природни типове местообитания предмет на опазване в зоната. 

 

 5.4.2 Очаквани въздействия върху видовете предмет на опазване  от 
реализацията на плана в границите на защитена зона BG0000240 Студенец по 
Директивата за хабитатите 

 

Видове, включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС 

Код 

ВИД Популация Цялостна оценка 

     СДФ МОСВ 2013 СДФ МОСВ 2013 

   Растения     

          

2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) C - C - 

       

  Бозайници     

        

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) B C B C 

      

1303 Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) C C C C 

      

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) C B C A 

      

1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) B B B A 

      

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) C D B - 

      

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) C C B B 

      

1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) C C C C 

      

1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) C B B A 

          

1307 Остроух нощник (Myotis blythii)  C C B B 

             

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)  C B C B 

             

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus)  C C B B 
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1324 Голям нощник (Myotis myotis)  C B B B 

             

1335 Лалугер (Spermophilus citellus)  C C A A 

             

2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni)  C C B B 

             

1355 Видра (Lutra lutra)  C C A A 

             

2633 Степен пор (Mustela eversmannii)  B C A A 

             

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna)  C C A A 

            

  Земноводни и влечуги      

          

1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)  C C B B 

           

1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina)  C C A A 

           

1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)  C C A A 

           

1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)  C C A A 

           

1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)  C D B - 

           

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)  C C A A 

          

   Риби     

          

1122 Балканска кротушка (Gobio uranoscopus)  B D A - 

         

1130 Распер (Aspius aspius)  C C A A 

         

1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)  C C A A 

         

1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis)  B B A A 

         

1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata)  B C A A 

         

1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia)  B C A A 
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2533 Голям щипок (Cobitis elongata)  - C - A 

        

   Безгръбначни      

      

1032 Бисерна мида (Unio crassus)  B B B B 

       

1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium)  C D A B 

       

1060 Лицена (Lycaena dispar)  C C B B 

       

1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus)  C C A C 

       

1087 Алпийска розалиа (Rosalia alpina)  C C A C 

       

1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)  C C A C 

       

1089 Буков сечко (Morimus funereus)  C C A C 

       

4011 Bolbelasmus unicornis  C B B B 

       

4064 Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis)  B B A A 

             

 

Растения 

 

При теренните обследвания на УЗ от ОУП попадащи в границите на защитена зона 
BG0000240 Студенец не са установени подходящи местообитания, както и находища на 
Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) и предвижданията не засягат такива 
територии, тъй като принципно засягат вече урбанизирани територии. 

    

2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

Бозайници 

 

Прилепи (Chiroptera) 

Предмет на опазване в ЗЗ са 12 вида прилепи. ЗЗ „ Студенец” предоставя изключително 
благоприятни условия за пещерообитаващите видове прилепи, като тук се намират едни от 
най-важните прилепни пещери в България: „Парниците”, „Скокъ”, Гинината пещера”, „ 

Гергицовата пещера” и др. Районът е с изключително добре развит повърхностен и подземен 
карст, а наличието на дълбоко врязани скални долини (ждрела) с течаща вода (напр. 

долината на Катунецка река) предоставят изключително богата хранителна база за 
прилепите. Пещерите се използват както по време на размножителния период, така и за 



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

360 

зимуване от многочислени колонии. На територията на ЗЗ се намира Драганово-Бежановския 
пещерен район с около 200 известни и картирани пещери, особено благоприятни убежища на 
прилепи. Предвижданията на УЗ на ОУП Угърчин няма да доведе до трайна промяна на 
естествените характеристики на ЗЗ, така, че да засегне пряко потенциални и ловни 
местообитания на прилепите. 

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) 
Оценка на популацията в зоната. Видът не е регистриран досега в ЗЗ. В Стандартния 

формуляр цялостната оценка на ЗЗ за опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е 
означена като рядка “R”. Според резултатите от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), 

площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 1621.4 ха (5.8% от 
площта на защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е 
оценена на 4039 ха (14,4% от площта на защитената зона). 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът не е 
установен в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, като не се засяга благоприятни 
потенциални и ловни местообитания на вида. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 
местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на 
потенциално и ловно местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, 

предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на 
полет на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин представлява непреодолима 
пречка при полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 
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Безпокойство 

 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, 

така и в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява 
да оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 

1303 Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) 
Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 

за опазване на вида е „ С”, като популацията на вида е означена като рядка “R”. Според 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), са установени общо 9 находища. 

В известните находища за зимуване в зоната са били установени общо 8 екземпляра. В 
известните летни находища в зоната са били установени общо 70 екземпляра. Площта на 
потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 1443.8 ха (5.2% от площта на 
защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 
4955,0 ха (17,7% от площта на защитената зона). 

 Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът 
не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни и ловни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 
местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на 
потенциално и ловно местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, 

предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  
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Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на 
полет на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин представлява непреодолима 
пречка при полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, 

така и в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява 
да оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 

 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) 
Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „ С”, като популацията на вида е означена като рядка “R”. Според резултатите 
от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), са установени общо 8 находища. Важни 
местообитания са пещерите „ Парниците”, „ Скокъ” и „ Гинина дупка”. Видът е относително 
многоброен, като образува летни размножителни и зимни колонии. В известните находища за 
зимуване в зоната са били установени общо 835 екземпляра. В известните летни находища в 
зоната са били установени общо 466 екземпляра. Площта на потенциално най-благоприятните 
местообитания е оценена на 1736.2 ха (6.2% от площта на защитената зона). Площта на 
потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 4172 ха (14,9% от площта на 
защитената зона). 
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Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът не 
присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни и ловни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 
местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на 
потенциално и ловно местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, 

предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на 
полет на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин представлява непреодолима 
пречка при полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, 

така и в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
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както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява 
да оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като рядка “R”. Според 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), са установени общо 5 летни 
находища с общо 811 индивида. Важни местообитания, където видът формира 
размножителни колонии са пещерите „ Парниците”, „ Скокъ” и „ Водната пещера”. Площта 
на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 1218.9 хa (4.4% от площта 
на защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена 
на 2955 хa (10,6% от площта на защитената зона). 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът не 
присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни и ловни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 
местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на 
потенциално и ловно местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, 

предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на 
полет на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин представлява непреодолима 
пречка при полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 
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Без въздействие. 

Безпокойство 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, 

така и в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява 
да оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) 
Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 

за опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като рядка “R”. Според 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), видът до този момент не е 
установен в ЗЗ. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 
681.2 хa (2.4% от площта на защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни 
местообитания е оценена на 12575 хa (45,0% от площта на защитената зона).  

 Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът 
не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни и ловни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 
местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на 
потенциално и ловно местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, 

предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 
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Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на 
полет на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин представлява непреодолима 
пречка при полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, 

така и в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява 
да оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) 
Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 

за опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като налична “ Р”. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), видът до този момент не е 
установен в ЗЗ. Площта на потенциалните местообитания е оценена на 6451хa (23,08% от 
площта на защитената зона).  

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът не 
присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни и ловни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 
местообитания.  
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Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на 
потенциално и ловно местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, 

предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на 
полет на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин представлява непреодолима 
пречка при полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, 

така и в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява 
да оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) 
 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на 

ЗЗ за опазване на вида е „ С”, като популацията на вида е означена като налична “ Р”. 

Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), видът до този момент не е 
установен в ЗЗ. Площта на потенциалните местообитания е оценена на 5192 хa (18,6 % от 
площта на защитената зона).  
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 Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът 
не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни и ловни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 
местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на 
потенциално и ловно местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, 

предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на 
полет на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин представлява непреодолима 
пречка при полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, 

така и в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява 
да оценим въздействието като: Без въздействие. 
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Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) 
Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като “R”. Съгласно резултатите от 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове – фаза І” ( МОСВ 2013), видът до този момент e установен в три находища – пещерите „ 

Скокъ” и „ Парниците” ( Долен и Горен Парник). Пещерата „ Парниците” е една от най-важните 
подземни местообитания на вида в България. Тук зимуващата колония често надхвърля 10000 

индивида. Общата численост на вида през зимата достига 27030 екземпляра, а лятната численост 
– 2303. 

 Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът 
не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни и ловни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 
местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на 
потенциално и ловно местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, 

предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на 
полет на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин представлява непреодолима 
пречка при полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 
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Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, 

така и в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява 
да оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
     

1307 Остроух нощник (Myotis blythii) 
Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 

за опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като “R”. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), видът до този момент e установен 
в пет находища, като най-важните от тях са пещерите „ Скокъ” и Парниците” ( Долен и 
Горен Парник). В известните находища за зимуване в зоната са били установени общо 6 

екземпляра. В известните летни находища в зоната са били установени общо 400 екземпляра. 

Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 1394 хa (5.0% от 
площта на защитената зона). Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е 
оценена на 17867 хa (63,9% от площта на защитената зона).  

 Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът 
не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни и ловни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 
местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на 
потенциално и ловно местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, 

предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 
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Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на 
полет на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин представлява непреодолима 
пречка при полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, 

така и в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява 
да оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на 
ЗЗ за опазване на вида е „ С”, като популацията на вида е означена като “R”. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), видът до този момент e 

установен в три находища, като най-важното от тях е пещерата „ Парниците” (Долен и 
Горен Парник). Пещерата „ Парниците” е една от най-важните подземни местообитания на 
вида в ЗЗ. В известните находища за зимуване в зоната са били установени общо ок. 13000 

екземпляра. В известните летни находища в зоната са били установени общо 300 

екземпляра. Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 8093 

хa (29,0% от площта на защитената зона). Площта на потенциално най-благоприятните 
местообитания е оценена на 1247.4 хa (4.5% от площта на защитената зона).   

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът не 
присъства, но новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и засяга негови потенциални 
благоприятни и ловни местообитания, а именно: 
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Пригодност на потенциални местообитания на Myotis capaccinii 
Населено 

Площ   (ha)   на 
Засегнати  
местообитания 

Брой   пъти на Потенциални Устройствена 

Имоти 
място 

засягане на местообитания зона 

Устройствената 
на Myotis 

capaccinii  
от УЗ зона     

Драгана 0,7793 1  НеПодходящи Зона Жм1 
23060.1.45 
23060.2.6 

23060.2.18 

Катунец 0,8862 1  НеПодходящи Зона Жм1 

36662.221.2 
36662.221.25 
36662.221.26 
36662.222.17 
36662.222.18 

Общо: 1,6655   

 
Пригодност на ловни местообитания на Myotis capaccinii 

Населено 
Площ   (ha)   на 
Засегнати  
местообитания 

Брой   пъти на Потенциални Устройствена 

Имоти 
място 

засягане на местообитания зона 

Устройствената 
на Myotis 

capaccinii  
от УЗ зона     

Драгана 0,7793 1 Подходящи Зона Жм1 
23060.1.45 
23060.2.6 

23060.2.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.44 Потенциални местообитания на Myotis capaccinii в УЗ Жм1 в землището на с. 
Драгана. 
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Фиг. 5.45 ловни местообитания на Myotis capaccinii в УЗ Жм1 в землището на с. Драгана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.46 Потенциални местообитания на Myotis capaccinii в УЗ Жм1 в землището на с. 
Катунец. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 
местообитания. На терен УЗ Жм1 в землищата на с. Катунец и с. Драгана, в тях вече 
съществуват жилищни и стопански постройки и не са установени в тях подходящи 
местообитания за вида. Съгласно моделирането от данните на МОСВ, 2013 предвижанията 
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на ОУП в УЗ Жм1 в землищата на с. Катунец и Драгана се засягат около 1,6655 ха или 
0,13% от потенциални местообитания на вида в зоната, а в землището на с. Драгана от УЗ 
Жм1 са засегнати 0,7793 ха или 0,009% от ловните местообитания на вида в зоната. Тъй 
като това са реално съществуващи зони, т.е. в тях са изградени жилищни и стопански 
постройки, считаме, че въздействието е с минал характер и съгласно предвижданията, 
промени няма да настъпят, за което отчитаме, че не се очаква въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на 
потенциално и ловно местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, 

предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на 
полет на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин представлява непреодолима 
пречка при полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма 
да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, 
така и в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време 
на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да 
окаже въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и 
други, както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни 
позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
     

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като “R”. Според 
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резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), видът до този момент e установен 
в едно находище – пещерата „ Парниците”, отстояща на 1,8 км от проектното трасе на АМ. 
Лятната размножителна колония тук наброява около 200 индивида. Площта на потенциално 
най-благоприятните местообитания е оценена на 1529.5 хa (5.5% от площта на защитената 
зона). Площта на потенциално най-подходящите ловни местообитания е оценена на 10054 хa 

(36,0 % от площта на защитената зона).  

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът не 
присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни и ловни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 
местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на 
потенциално и ловно местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, 

предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на 
полет на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин представлява непреодолима 
пречка при полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, 
така и в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 
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Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява 
да оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
     

1324 Голям нощник (Myotis myotis) 
 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на 

ЗЗ за опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като “R”. Съгласно 
данните от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), видът до този момент e установен в четири 
находища. В известните находища за зимуване в зоната са били установени общо 6 

екземпляра. В известните летни находища в зоната са били установени средно ок. 600 

екземпляра. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 1239 

хa (4.4% от площта на защитената зона). Площта на потенциалните подходящи ловни 
местообитания е оценена на 17867 хa (63,9% от площта на защитената зона). 

 Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът 
не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни и ловни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 
местообитания.  

Без въздействие. 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на 
потенциално и ловно местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, 

предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на 
полет на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин представлява непреодолима 
пречка при полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 
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Без въздействие. 

Безпокойство 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, 
така и в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява 
да оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) 
 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
1303 Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) 
 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) 
 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 
 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) 
 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) 
  

1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) 
 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0)     

1307 Остроух нощник (Myotis blythii) 
 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0)      

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) 
 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0)      

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 
 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
1324 Голям нощник (Myotis myotis) 
 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0)      

 

1335 Лалугер (Spermophilus citellus) 
 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват конкретни данни 
за числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 
числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране и 



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

378 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания видове - фаза I" 
(МОСВ 2013), в зоната са установени 3 колонии, като относителното обилие на вида в зоната 
е 4.2 лалугерови дупки/100 метров трансект (при направени 6 стометрови трансекти на 
случаен принцип в изследваните местообитания с установени лалугери). Съгласно картата на 
разпространение от проекта, потенциалните оптимални местообитания на вида в зоната са 
26444.692 дка. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не представлява непреодолима пречка на 
индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ 
функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин са 
рално съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство, лалугерови колонии са установявани 
покрай пътища (Macdonald § Barrett 1993). Не се очаква поради отсъствие на убежища в 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, така и в територии, които ще бъдат подложени на 
каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
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въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни колонии на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0)      

2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni) 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр популацията е 

отбелязана като много рядка (V). Според резултатите от проект "Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), 

видът не е регистриран в зоната, но има данни за присъствието му в близост до нея. Съгласно 
картата на разпространение от проекта, потенциалните местообитания на вида в зоната са 
26084.795 дка. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не представлява непреодолима пречка на 
индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ 
функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин са 
рално съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или 
експлоатацията.  
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Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0)       

1355 Видра (Lutra lutra) 

 Оценка на популацията в зоната. Според Стандартният формуляр в границите на 
зоната се срещат 15-20 индивида. Според резултатите от проект "Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), 

плътността на популацията на видът в зоната е 0.16 индивида на километър водно течение, 

или капацитета на зоната е 24 индивида. Съгласно картата на разпространение по проекта, 

площта на водоемите и на бреговете им, подходящи за обитаване от видрата, е 21262.072 дкa. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не представлява непреодолима пречка на 
индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ 
функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин са 
рално съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

381 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или 
експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

2633 Степен пор (Mustela eversmannii) 
Разпространение. Най-често се среща в Добруджа, Лудогорието и на запад до Червен 

бряг. Най-южното находище е в Източна Стара планина – селата Бероново и Дъскотна, 
Бургаско. 

 

Местообитание. Обитава открити степни терени, като се придържа към колониите на 
лалугера. Видът обикновено не копае собствени, а разширява подземни леговища на по-

едроразмерни гризачи. Разпространен е основно в райони където обитават лалугера и 
хомяците, които са главната му храна. 

 

Биология. Разгонването започва в началото на февруари. Женската ражда 8 – 11 малки, 
понякога и до 18. Храни се с гризачи, главно лалугери, гущери, птици и др. 

 

Оценка на популацията в зоната. В защитената зона видът е отбелязан като рядък (R). 
Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), видът не е регистриран в зоната, 

но не е изключено неговото присъствие, предвид наличие на подходящи местообитания (с 
площ 82089.4 дка) и хранителна база. 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Според 
резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), потенциални местообитания на 
вида има в обхвата на новопредвидените УЗ в землищета на с. Катунец – Жм1, Пп1, Пч1, 
ДопСоп и гробищни паркове и с. Драгана – Жм1 и Пп1 (описани подробно в таблица към 
защитената зона), възлизащи на обща площ от 389,273 дка или 0,11% от общата площ на 
местообитанията на вида в зоната. 

При теренните обходи се установи, че единствено новопредвидената зона ДопСоп в 
землището на с. Катунец носи характеристиките на потенциално местообитание на вида, а 
именно:  
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№ по 
ред 

Землище № на имот 
Площ в 
КВС, дка 

Вид на 
имота 

Вид територия 

Начин  
на трайно 
ползване 

Ново 
предвиждане за 
устройствена 
зона/инфраструк
тура 

1.  Катунец 36662.250.23 52,795 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

2.  Катунец 36662.250.24 6,681 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

3.  Катунец 36662.250.25 1,491 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

4.  Катунец 36662.250.26 1,044 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

5.  Катунец 36662.250.27 3,088 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

6.  Катунец 36662.250.28 2,742 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

7.  Катунец 36662.250.29 2,420 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

8.  Катунец 36662.250.30 3,153 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

9.  Катунец 36662.250.31 2,000 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

10.  Катунец 36662.250.32 54,236 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

11.  Катунец 36662.250.33 2,353 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

12.  Катунец 36662.250.42 1,025 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

13.  Катунец 36662.250.43 0,660 
Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Пасище ДопСоп 

14.  Катунец 36662.250.44 1,037 
Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Пасище ДопСоп 

15.  Катунец 36662.250.45 0,474 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

16.  Катунец 36662.250.46 0,145 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

17.  Катунец 36662.251.1 7,609 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 
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Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в 
УЗ ДопСоп в землището на с. Катунец, но при теренните обходи, вида не е установен. 
Засягат се 171,952 дка или 0,21% от потенциално местообитание на вида в зоната.  

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

 Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в 
УЗ ДопСоп в землището на с. Катунец, но при теренните обходи, вида не е установен. 
Засягат се 171,952 дка или 0,21% от потенциално местообитание на вида в зоната.   

 

 

18.  Катунец 36662.251.2 0,400 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

19.  Катунец 36662.251.3 0,395 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

20.  Катунец 36662.251.4 0,689 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

21.  Катунец 36662.251.5 0,700 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

22.  Катунец 36662.251.6 1,149 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

23.  Катунец 36662.251.7 0,697 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

24.  Катунец 36662.251.8 1,500 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

25.  Катунец 36662.251.9 1,500 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

26.  Катунец 36662.251.10 0,924 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

27.  Катунец 36662.251.11 17,545 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

28.  Катунец 36662.251.12 3,500 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

Обща засегната площ от 
потенциални местообитания на 
степен пор от предвижданията на 
ОУП в УЗ ДопСоп 

171,952  
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Фиг.   5.47  Потенциално местообитание на Mustela eversmanni в Уз ДопСоп в 
землището на с. Катунец 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените Уз ДопСоп в землището на с. Катунец на ОУП Угърчин 

фрагментира 171,952 дка или 0,21% от потенциално местообитание на вида в зоната, което 
може да се определи като незначително (под 1000 дка; Зингстра и кол. 2009).   

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин са 
рално съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места, като в ДопСоп в 
землището на с. Катунец, няма ключова роля като място за връзка със съседни 
местообитания, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен ефект, 
респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите от 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в 
границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да предизвика 
бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, така и в територии, които ще бъдат 
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подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или 
експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този рядък 
вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

 

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna) 
 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като представен (P). Според 

резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), вида е регистриран в зоната 
посредством анкетни методи с местни жители - 1 наблюдаван екземпляр в района на с. 

Николаево. Потенциалните местообитания на вида в зоната са с площ 66183 дка. 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Според 
резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), потенциални местообитания на 
вида има в обхвата на новопредвидените УЗ в землищета на с. Катунец – Жм1, Пп1, Пч1, 
ДопСоп и гробищни паркове и с. Драгана – Жм1 и Пп1 (описани подробно в таблица при 
описа на УЗ и територии в защитената зона), възлизащи на обща площ от 389,273 дка или 
0,59% от общата площ на местообитанията на вида в зоната. 

При теренните обходи се установи, че единствено новопредвидената зона ДопСоп в 
землището на с. Катунец носи характеристиките на потенциално местообитание на вида, а 
именно:  

№ по 
ред 

Землище № на имот 
Площ в 
КВС, дка 

Вид на 
имота 

Вид територия 

Начин  
на трайно 
ползване 

Ново 
предвиждане за 
устройствена 
зона/инфраструк
тура 

1.  Катунец 36662.250.23 52,795 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

2.  Катунец 36662.250.24 6,681 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

3.  Катунец 36662.250.25 1,491 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

4.  Катунец 36662.250.26 1,044 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

5.  Катунец 36662.250.27 3,088 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

386 

6.  Катунец 36662.250.28 2,742 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

7.  Катунец 36662.250.29 2,420 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

8.  Катунец 36662.250.30 3,153 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

9.  Катунец 36662.250.31 2,000 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

10.  Катунец 36662.250.32 54,236 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

11.  Катунец 36662.250.33 2,353 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

12.  Катунец 36662.250.42 1,025 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

13.  Катунец 36662.250.43 0,660 
Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Пасище ДопСоп 

14.  Катунец 36662.250.44 1,037 
Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Пасище ДопСоп 

15.  Катунец 36662.250.45 0,474 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

16.  Катунец 36662.250.46 0,145 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

17.  Катунец 36662.251.1 7,609 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

18.  Катунец 36662.251.2 0,400 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

19.  Катунец 36662.251.3 0,395 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

20.  Катунец 36662.251.4 0,689 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

21.  Катунец 36662.251.5 0,700 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

22.  Катунец 36662.251.6 1,149 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

23.  Катунец 36662.251.7 0,697 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

24.  Катунец 36662.251.8 1,500 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 
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Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в 
УЗ ДопСоп в землището на с. Катунец, но при теренните обходи, вида не е установен. 
Засягат се 171,952 дка или 0,26% от потенциално местообитание на вида в зоната.  

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

 Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в 
УЗ ДопСоп в землището на с. Катунец, но при теренните обходи, вида не е установен. 
Засягат се 171,952 дка или 0,26% от потенциално местообитание на вида в зоната.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.  5.48   Потенциално местообитание на Vormela peregusna в Уз ДопСоп в 
землището на с. Катунец 

25.  Катунец 36662.251.9 1,500 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

26.  Катунец 36662.251.10 0,924 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

27.  Катунец 36662.251.11 17,545 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

28.  Катунец 36662.251.12 3,500 
Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

Обща засегната площ от 
потенциални местообитания на 
пъстър пор от предвижданията на 
ОУП в УЗ ДопСоп 

171,952  
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Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените Уз ДопСоп в землището на с. Катунец на ОУП Угърчин 
фрагментира 171,952 дка или 0,26% от потенциално местообитание на вида в зоната, което 
може да се определи като незначително (под 1000 дка; Зингстра и кол. 2009).   

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин са 
рално съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места, като в ДопСоп в 
землището на с. Катунец, няма ключова роля като място за връзка със съседни 
местообитания, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен ефект, 
респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите от 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в 
границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да предизвика 
бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или 
експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

 

1335 Лалугер (Spermophilus citellus) 
 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0)      

2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni) 
 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0)      

1355 Видра (Lutra lutra) 
 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0)      

2633 Степен пор (Mustela eversmannii) 
 Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna) 
 Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

389 

Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на ОУП на 
община Угърчин върху целите за опазване на видовете бозайници без прилепи в 
защитената зона може да се оцени като незначително. Благоприятното природозащитно 
състояние на популациите ще се съхрани изцяло в защитената зона. 

 

1. засегнатите местообитания на Mustela eversmannii - Уз ДопСоп в землището на с. 
Катунец на ОУП Угърчин засяга 171,952 дка или 0,21% от потенциално местообитание на 
вида в зоната, което може да се определи като незначително. 

2. засегнатите местообитания на Vormela peregusna - Уз ДопСоп в землището на с. 
Катунец на ОУП Угърчин засяга 171,952 дка или 0,26% от потенциално местообитание на 
вида в зоната, което може да се определи като незначително. 

 
Безгръбначни (Invertebrata) 
Съчетанието на специфичен карстов ландшафт,  речни водни екосистеми и горски 

масиви, пасища и ливади е предпоставка за относително високо видово разнообразие на 
безгръбначните. 

1032 Бисерна мида (Unio crassus) 

 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като “R”. Според 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), в ЗЗ са установени 7 находища. В 
изследваните 23 трансекта от по 100 м2

 са установени общо 4 072 екземпляра (3 858 живи + 

214 черупки) от целевия вид. Средната стойност на обилието на вида в зоната е 1,77 екз./м2
. 

Площта на ефективно заетите местообитания от вида, в които той е намерен през периода на 
изследването, е 94,56 хa. По данни от картата на разпространението на вида в зоната, общата 
площ на потенциалните местообитания е 633,06 хa. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не територии, които са местообитания ня 
вида. Няма да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки. Няма да се 
преграждат или регулират водни течения и не може да предизвика бариерен ефект. В тази 
връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на 
местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 
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Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин са 
рално съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или 
експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са 
известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без 
въздействие. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium) 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „ А”, като популацията на вида е означена като “ С”. Досега видът не е 
установен в ЗЗ. Предпочитаните от вида хабитати с каменист и песъкливо-каменист характер 
на дъното заемат около 70 % от общата дължина на реките в ЗЗ. От 10% до 50 % от тях са в 
неблагоприятно състояние. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. Видът 
не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не територии, които са местообитания ня 
вида. Няма да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки. Няма да се 
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преграждат или регулират водни течения и не може да предизвика бариерен ефект. В тази 
връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на 
местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин са 
рално съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или 
експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са 
известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без 
въздействие. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1060 Лицена (Lycaena dispar) 

 

Разпространение и биология. Широко мозаично разпространен почти навсякъде из 
открити припечни места край езера, вади, канавки и други влажни зони до около 800 м н.в. 
(около Копривщица) в планините, по брегове с хранителните растения – Rumex 
hydrolapathum, Rumex crispus, Rumex aquaticus. 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 
опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като “R”. Според резултатите 
от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), в ЗЗ е установено само едно находище. 

Срещаемостта на вида е много ниска – 1 екземпляр на 150,81 ха. Общата площ на 
потенциалните местообитания е 6 288,30 хa. Общата площ на териториите с оптимални 
условия за популациите на вида е 1 639,31 хa. 
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 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. Видът 
не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не територии, които са местообитания нa 

вида. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин са 
рално съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
местообитания в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или 
експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
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1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus) 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 
опазване на вида е „ А”, като популацията на вида е означена като “R”. Досега са установени 
общо 15 геореферирани находища. Общата площ на подходящите местообитания е 8424.70 

хектара. Общата площ на потенциалните местообитания е 10773.70 хектара. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. Видът 
не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не територии, които са местообитания нa 

вида. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин са 
рално съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
местообитания в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или 
експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

394 

въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1087 Алпийска розалиа (Rosalia alpina) 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 
опазване на вида е „ А”, като популацията на вида е означена като “R”. Досега видът не е 
установен в ЗЗ. Общата площ на подходящите местообитания е 36.80 хектара. Общата площ 
на потенциалните местообитания е 295.32 хектара. Според резултатите от проект „ 

Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове – фаза І” ( МОСВ 2013) не е установено присъствие на подходящи за развитието на 
вида дървета във фаза на старост. Установена е липса на бук в зоната, който е 
предпочитаното хранително растение на ларвния стадий. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. Видът 
не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не територии, които са местообитания нa 

вида. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин са 
рално съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 
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Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
местообитания в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или 
експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 
опазване на вида е „ А”, като популацията на вида е означена като “R”. Досега са установени 
7 геореферирани находища. Общата площ на потенциалните местообитания е 8630.93 

хектара. Общата площ на подходящите местообитания е 7096.90 хектара. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. Видът 
не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не територии, които са местообитания нa 

вида. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин са 
рално съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 
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Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
местообитания в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или 
експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1089 Буков сечко (Morimus funereus) 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 
опазване на вида е „ А”, като популацията на вида е означена като „R”. Досега видът не е 
регистриран в ЗЗ. Общата площ на подходящите местообитания е 8014.39 хектара. Общата 
площ на потенциалните местообитания е 9086.66 хектара. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. Видът 
не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не територии, които са местообитания нa 

вида. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин са 
рално съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
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резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
местообитания в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или 
експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

4064 Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis) 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 
опазване на вида е „ А”, като популацията на вида е означена като “V”. Досега видът не е 
установен в ЗЗ. Общата площ на потенциалните местообитания е 262,28 хa. Предпочитаните 
от вида хабитати с каменист характер на дъното заемат около 50 % от общата дължина на 
реката в ЗЗ. От 10 % до 50 % от тях са в неблагоприятно състояние. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. Видът 
не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не територии, които са местообитания ня 
вида. Няма да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки. Няма да се 
преграждат или регулират водни течения и не може да предизвика бариерен ефект. В тази 
връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на 
местообитанията.  

Без въздействие. 



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

398 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин са 
рално съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или 
експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са 
известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без 
въздействие. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

4011 Bolbelasmus unicornis 

 В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” не са 
установени геореферирани находища на вида в защитената зона. Заплаха за вида са сечите и 
пожарите в горите със стари дървета с поне един клас на възраст над средната на 
насаждението или на дървета във фаза на старост за изборен клас и използването на 
растителнозащитни препарати в горите. Реализирането на плана не е от значение за 
оцеляването на вида, тъй като не е свързано с по-горе посочените заплахи.  

 

Таблица 5.48 Оценка на типовете отрицателни въздействия и засегнати параметри и 
критерии Bolbelasmus unicornis 

Потенциално Численост Очаквана численост Местообитание на  Вид на въздействията 
засегнат вид в ЗЗ 

след реализиране на ИП 
вида Пожари Унищожаване на 

обитания 
Използване на 

пестициди 
Еднорог бръмбар 
Bolbelasmus 
unicornis 

Не е 
установен 

Без промени 
Стари гори с дървета с клас 
на старост над средната 

0 0 0 

 

  Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
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Видовете риби, предмет на опазване в защитена зона са: 
1122 Балканска кротушка (Gobio uranoscopus) 
1130 Распер (Aspius aspius) 
1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) 
1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis) 
1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata) 
1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia) 
2533 Голям щипок (Cobitis elongata) 
 

В ОУП на община Угърчин предвидените за урбанизиране територии, съгласно 
устройственото зониране, не засягат водоеми, като природни местообитания на сладко-

водните видове риби. Няма да бъдат засегнати оптимални и пригодни местообитания във 
водни басейни на целевите видове риби предмет на защита в защитената зона и техните 
популации. 

 
Оценка на риска за видовете риби, предмет на защита в зоната 
 

1122 Балканска кротушка (Gobio uranoscopus) 
Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0)  
1130 Распер (Aspius aspius) 
Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0)  
1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) 
Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0)  
1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis) 
Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0)  
1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata) 
Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0)  
1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia) 
Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0) 
2533 Голям щипок (Cobitis elongata) 
Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0) 
Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на Общия 

устройствен план на община Угърчин върху целите за опазване на видовете риби в 
защитена зона BG0000240 Студенец може да се оцени като нулево. Благоприятното 
природозащитно състояние на популациите ще се съхрани изцяло в защитената зона. 

Видовете Земноводни и Влечуги, предмет на опазване в защитена зона са: 
1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) 
1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 
1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) 
1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 
1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 
1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 
В ОУП на община Угърчин предвидените за урбанизиране територии, съгласно 

устройственото зониране, не засягат местообитания, които са потенциални или значими за 
видовете Земноводни и Влечуги предмет на опазване в защитена зона BG0000240 

„Студенец“. Няма да бъдат засегнати оптимални и пригодни местообитания във водни 
басейни на целевите видове земноводни предмет на защита в защитената зона и техните 
популации. 

Оценка на риска за видовете риби, предмет на защита в зоната 

1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) 
Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0)  
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1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 
Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0)  
1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) 
Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0)  
1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 
Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0)  
1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 
Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0)  
1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 
Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0)  
 
Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на Общия 

устройствен план на община Угърчин върху целите за опазване на видовете Земноводни 
и Влечуги в защитена зона BG0000240 Студенец може да се оцени като нулево. 
Благоприятното природозащитно състояние на популациите ще се съхрани изцяло в 
защитената зона. 

 

5.5 BG0001036 Български извор по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна 

Защитена зона BG0001036 Български извор, включена в списъка на защитените зони, 
приети с Решение на МС №122/2007г. /ДВ бр. 21/2007г./Към настоящия момент няма 
Заповед за обявяване. Общата площ на зоната възлиза на 2618.99 ха. В границите на Община 
Угърчин обхваща части от землищата на селата Славщица (и Василковска махала) и Сопот. 

 
 5.5.1 Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни 

местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване 

Оценката на степента на въздействие върху природните местообитания (по Дир. 92/43/ЕИО) в 
BG0001036 „Български извор“ на ОУП за община Угърчин 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: 

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

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

vi. консервационния статус на характерните за него видове е благоприятен, в 
съответствие с определението за консервационен статус на вид. 

В случая, на база направената характеристика на разпространените растителни съобщества в 
района на общината и предвид характеристиките на ОУПО, в резултат от цялостната му реализация 
не се очаква значителна пряка загуба и фрагментация на местообитанията, които са предмет на 
опазване в защитените зони. Не могат да се очакват и съществени косвени въздействия. 

 Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0001036 

„Български извор“, попадат следните устройствени зони и територии в землището на с. 
Славщица – Василковска махала – Жм1 и Пп1. 

Таблица 5.49 Бъдещо планиране и попадащи в границите на Защитена зона 
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“Български извор”, BG0001036 по начин на трайно ползване 
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Предмет на опазване: 

 

Природни местообитания, включени в Приложение I на Директива 92/43/EEC 

Код Местообитание 
Покритие%* 

СДФ МОСВ 2013 
6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso- 0.1277 0.0752 

 Sedion albi   
    

6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 14.0000 14.0573 
 (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)   
    

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския 0.0000 0.0400 
 до алпийския пояс   
    

8310 Неблагоустроени пещери 0.0000 НП** 
    

91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, 0.0696 0.4452 
 Alnion incanae,Salicion albae)   
    

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 0.0000 1.2070 
    

91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори 6.2160 6.1852 
     

* - Покритие на местообитанието според: СДФ - стандартния формуляр на зоната; МОСВ 2013 - според 
проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза 
I". ** - неприложимо (НП). 

 

 От извършените терени обходи и моделите предоставени от МОСВ, като резултат от 
проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I" се установи, че новите устройствени зони в ОУП Угърчин 

№ 
по 
ред 

Землище № на имот 
Площ 

дка 
Вид на 
имота 

Вид 
територия 

НТП 
Ново предвиждане за 

устройствена 
зона/инфраструктура 

1. 
Славщица 

(Василковска 
махала) 

67057.43.108 0,334 
Поземлен 

имот 
Урбанизирана 

територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща жилищна 

сграда и дворно място 

2. 
Славщица 

(Василковска 
махала) 

67057.43.116 1,532 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващи жилищни 
и стопански сгради – 6 бр. 

и дворно място 

3. 
Славщица 

(Василковска 
махала) 

67057.43.119 0,700 
Поземлен 

имот 
Урбанизирана 

територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
съществуващо дворно 
място с 2 бр. сгради 

4. 
Славщица 

(Василковска 
махала) 

67057.43.120 0,688 
Поземлен 

имот 
Урбанизирана 

територия 
За друг вид 
застрояване 

Жм1 
съществуващо дворно 
място с 3 бр. сгради 

5. 
Славщица 

(Василковска 
махала) 

67057.43.18 2,440 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 
Съществуващи стопански 

постройки 

6. 
Славщица 

(Василковска 
махала) 

67057.43.20 1,392 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 
Съществуващи стопански 

постройки 

7. 
Славщица 

(Василковска 
махала) 

67057.43.21 1,107 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 
Съществуващи стопански 

постройки 

Обща площ от УЗ Жм1 и Пп1 8,193  
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не засягат пряко или косвено природни местообитания предмет на опазване в защитена зона 
BG0001036 „Български извор“: 

 

5.5.2 Описание и анализ на въздействието на плана върху местообитанията на 

видовете и техните находища предмет на опазване 

 

 Видове, включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС 

Код ВИД Популация Цялостна оценка 

    СДФ МОСВ 2013 СДФ МОСВ 2013 
  Бозайници      
      

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) C D C - 
      

1303 Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) D D - - 
      

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) - D - - 
      

1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) D D - - 
      

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) D D - - 
      

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) D C - C 
      

1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) - C - C 
      

1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) C D C - 
      

1307 Остроух нощник (Myotis blythii) C C C C 
      

Код Местообитание 

% Покритие 

в границите 

на зоната 

МОСВ 2013 

Устройствено 
зониране/УЗ/ по проекта 

за ОУП Угърчин 

6110* 
Отворени калцифилни или базифилни тревни 

съобщества от Alysso-Sedion albi 
0.0752 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

6210* 
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 

върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни 
местообитания на орхидеи) 

14.0573 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

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

0.0400 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

8310 Неблагоустроени пещери НП** 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

91Е0* 
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior 

(Alno-Pandion, Alnion incanae,Salicion albae) 
0.4452 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 1.2070 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори 6.1852 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 
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1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) C D C - 
      

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) D D - - 
      

1324 Голям нощник (Myotis myotis) - D - - 
      

1335 Лалугер (Spermophilus citellus) D D - - 
        

2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni)  C D C - 
            

1352 Европейски вълк (Canis lupus)  C НД*** B НД 
            

1355 Видра (Lutra lutra)  C C A A 
            

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna)  C C B B 
           

  Земноводни и влечуги    
            

1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)  C C B B 
           

1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)  C C A A 
           

1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)  C C A A 
           

1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)  C C A A 
           

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)  C C B B 
          

   Риби      
           

1122 Малка кротушка (Gobio uranoscopus)  B D A - 
         

2511 Балканска кротушка (Gobio kessleri)  B C A A 
         

1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)  C C B B 
         

1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis)  C C A A 
         

1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata)  B C A A 
         

1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia)  C C A A 
        

2533 Голям щипок (Cobitis elongata) - C - A 
        

   Безгръбначни       
       

1032 Бисерна мида (Unio crassus)  C C B B 
       

1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium)  C D A B 
       

1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus)  C C B C 
       

1087 Алпийска розалиа (Rosalia alpina)  C D B - 
       

1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)  C C B C 
       

1089 Буков сечко (Morimus funereus)  C C B C 
       

4064 Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis)  C C A A 
*** - няма данни. 

 

Риби (Pisces) 

В обхвата на защитената зона, новите устройствени зони на ОУП Угърчин не засягат р. 

Калник. Не се предвиждат съоръжения над реката или друга инфрастуктура или УЗ, които да 
засягат пряко или косвено местообитания на видове предмет на опазване. Реките предоставят 
благоприятни условия за развитието на рибите, предмет на опазване, а именно: редуващи се 
участъци с бързо и бавно течение, разнообразие от типове дънни седименти – пясък, чакъл, 

богата крайречна дървесна растителност с коренища във водата, предоставящи укрития за 
рибите и предполага разнообразна водна безгръбначна фауна и флора, които са необходимия 
хранителен потенциал за поддържане на стабилни популации на защитените видове. Река 
Калник, десен приток на р. Вит, е с по-малък отток. 

1122 Малка кротушка (Gobio uranoscopus) 
Разпространение у нас. Среща се само в дунавските притоци. Първоначално е видът е 

намерен в р. Искър, в близост до София, а по-късно е установен и в р. Огоста, при Монтана; 
р. Искър, между Самоков и Враждебна; р. Вит, при селата Божурица, Ясен и Дерманци, 
както и в р. Черни Вит; р. Осъм, при селата Александрово и Бели Осъм и р. Янтра, над 
Севлиево и при Габрово. В последствие вида е уловен и в яз. “ Ал. Стамболийски” на р. 
Росица, малко след завиряването му, както и в р. Видима, под с. Сенник; р. Росица, при с. 
Поликраище и р. Янтра, при В. Търново. През последните 20 години е установен само в р. 
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Вит и р. Палакария (басейна на р. Искър), както и в р. Скът; р. Лом, при с. Ружинци и в 
басейна на р. Янтра (р. Негованка, при с. Емен и р. Белица, над Килифарево). 

Местообитание. Среща се само в горните течения на постоянни реки с пясъчно и 
чакълесто дъно и бързи, студени води. 

Биология. Типичен реофилен вид. Храни се с бентосни безгръбначни животни и 

диатомови водорасли. Продължителността на живота е до 6 години. Размножаването се 
извършва в плитки участъци с бързо течение, като не е известна възрастта, на която 
индивидите съзряват полово (Зингстра и кол. 2009). 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като много рядък (V). Според 
резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I" (2013 г, МОСВ), вида не е регистриран в зоната. 

Потенциалните местообитания на вида в зоната са 226.7 дка (р. Калник и отделни участъци 
на р. Вит). 

 Въздействия: 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

2511 Балканска кротушка (Gobio kessleri) 
Разпространение. Видът е установен в р. Дунав и средните течения на повечето нейни 

притоци – Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. В последните години е 
рядък вид с намаляваща численост и разпространение – намерен е само в басейните на 
реките Лом, Искър, Вит и Янтра. 

Местообитание. Среща се предимно в средните течения на постоянни реки с пясъчно 
и чакълесто дъно. 

Биология. Бентосен, реофилен вид. Храни се с дънни безгръбначни животни, диатомови 
водорасли и детрит. Живее на пасажи от по няколко десетки индивида. Достига полова 
зрялост на втората година. Размножителния период е от средата на май до септември. 
Плодовитостта на женските индивиди е между 2000-3000 хайверени зърна. Достига 
максимална дължина 129 мм и възраст 6 г. (Зингстра и кол. 2009). 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като рядък (R). Според резултатите 
от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I" (2013 г, МОСВ), видът е регистриран на две места в зоната 
по р. Вит. Потенциалните за вида местообитания са с обща площ 91.2 дка (р. Калник и 
отделни участъци на р. Вит). Тази площ според нас е подценена, тъй като вида има сходни 
екологични изсквания с малката кротушка и дори е по-пластичен от нея (което се доказва от 
установяването и в границите на зоната; вж. по-горе), чийто потенциални местообитания са с 
площ 226.7 дка. 

 Въздействия: 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) 
Разпространение у нас. Видът е широко разпространен, обикновен в по-голямата част 

от страната, като обитава както стоящи, така и течащи води. Среща се в средните и долни 
течения на повечето реки, както и в река Дунав и в повечето от реките, вливащи се в Черно и 
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Егейско море. Обитава също така и повечето язовири в страната, както и някои 
микроязовири. В резултат на човешката дейност разширява ареала си особено в 
микроязовири и завирявания. 

Местообитание. Потенциални местообитания на горчивката са крайбрежните зони на 
полупланински и равнинни реки и техни ръкави с бавно до умерено течение, язовири, 
сладководни езера и блата, мъртвици и други бавнотечащи или стоящи водоеми до 800 м н.в. 
Поради особеностите на репродукционната му биология, разпространението на вида е 
обвързано с това на сладководните миди от родовете Anodonta и Unio. 

Биология. Полово съзрява на 2-3 години. Размножава се през април-юли. 

Плодовитостта на женските е от порядъка на 100 до 800 хайверни зърна, които снася в 
мидите Anodonta и Unio. Живее до 5 години (Зингстра и кол. 2009, Карапеткова и Живков 
2006, МОСВ 2013). 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 
числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" 
(МОСВ 2013), вида е регистриран на две места в зоната по р. Вит. Потенциалните за вида 
местообитания са с обща площ 241 дка (р. Калник и отделни участъци на р. Вит, както и 
мъртвици по нейното протежение). 

Въздействия: 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis) 
Разпространение у нас. Видът е широко разпространен в горните и средни течения на 

реките от Дунавския водосборен басейн - Видбол, Арчар, Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм, 
Янтра и Русенски Лом и част от по-големите им притоци. 

Местообитание. Бентосен вид, обитава чакълести и пясъчни участъци с бързо течение. 

Биология. Достига на дължина до 30 см. Размножава се в периода март – юни, като 
отлага хайвера си по камъните. Храни се с дънни безгръбначни животни и по-рядко с 
подводна растителност (Зингстра и кол. 2009). 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 
числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" 
(2013 г, МОСВ), видът е регистриран на пет места в зоната - 3 по р. Вит и 2 по р. Калник. 
Потенциалните за вида местообитания са с обща площ 267.979 дка (р. Калник, р. Вит). 

 Въздействия: 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata) 
Разпространение у нас. В миналото вида е бил с много широко разпространение 

страната. Първоначално е публикуван за горните и средни течения на повечето дунавски 
притоци - Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра, както и за много от притоците на р. Марица - 
Чепинска р., Стара р., Въча, Чепеларска р., Харманлийска р., Тополница, Луда Яна и Стряма. 
Установен е и в р. Струма, при Земен и притока и Рилска река, р. Доспат (приток на Места), 
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както и в р. Камчия. В последствие вида е потвърден за реките от дунавския басейн - Искър и 
притоците й, Огоста, Вит, Осъм и Янтра. Установен е и в реките Арчар и Лом. Постепенно 
изчезва в реките от Егейския водосборен басейн. Първоначално е съобщен за р. Струма под и 
над яз. Студена, както и в притока й р. Мътница, но при последващите изследвания в района 
не е установен. В басейна на р. Марица е потвърден само за р. Мечка при Първомай, р. Арда 
и притоците й и Бяла река. След първоначалните данни за разпространението на вида в 
реките Места и Камчия повече не е установяван в тях. 

Местообитание. Средните и горни течения на постоянни реки с пясъчно и чакълесто 
дъно и бързо течение. 

Биология. Бентосен, реофилен вид. Храни се с дънни безгръбначни животни и хайвер. 
Размножителния период е от края на април до началото на юни. Плодовитостта на женските 
е ниска - около 300 хайверни зърна, които се отлагат направо върху камъните (Зингстра и 
кол. 2009). 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като рядък (R). Според резултатите 
от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I" (2013 г, МОСВ), видът е регистриран на 3 места в зоната, 
по р. Вит. Потенциалните за вида местообитания са с обща площ 163.44 дка (р. Калник и 
отделни участъци на р. Вит). 

 Въздействия: 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia) 
Разпространение у нас. Видът е разпространен навсякъде, с изключение на горните 

течения на реките. 

Местообитание. Предпочита бавнотечащи или стоящи водоеми с тинесто-песъкливо 
дъно. 

Биология. Полово съзрява на 2 години. Размножава се през април - юни. Храни се през 
нощта с бентосни безгръбначни. Денем се заравя на дъното, без главата и опашката. Понася 
остър недостиг на кислород. Живее до 4 години (Зингстра и кол. 2009, Карапеткова и 
Живков 2006). 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 
числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" 

(2013 г, МОСВ), видът е регистриран на 3 места в зоната, по р. Вит. Потенциалните за вида 
местообитания са с обща площ 397.44 дка (р. Калник и р. Вит, както и мъртвици по нейното 
протежение). 

 Въздействия: 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

2533 Голям щипок (Cobitis elongata) 
Разпространение у нас. Видът е регистриран само в средните и долните течения на 

реките Янтра и Вит. 
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Местообитание. Обитава плитки реки с бързо, по-рядко средно течение, с песъчливо 
или къменисто дъно с потопена водна растителност. 

Биология. Не е проучена (Зингстра и кол. 2009, Карапеткова и Живков 2006, МОСВ 
2013). 

Оценка на популацията в зоната. Видът е новоустановен за зоната при теренните 
изследвания по проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I" (2013 г, МОСВ). Регистриран на 2 места, по р. 
Вит. Потенциалните за вида местообитания са с обща площ 290.74 дка (р. Калник и р. Вит). 

 Въздействия: 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

Земноводни (Amphibia) 

 

1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegatа) 

Статут: ЗБР – Прил. II, III; Дир.92/43/ЕЕС – Прил. II, ІV; Бернска конвенция – Прил. 
II; IUCN – LC. 

Разпространение у нас. Среща се в планините и предпланините в западната и 

централната част на страната, до около 1500 м.н.в. (понякога и по-високо). Не е намирана в 
Тракийската низина и по Черноморието, а в Дунавската равнина има само няколко единични 
находки. 

Местообитания. Обитава планински потоци, малки блата, локви, канавки, корита на 
чешми и др., но като правило не се среща в големи стоящи водоеми (язовири и езера) и реки. 

Биология. Рядко се отдалечава на повече от няколко метра от водата, но при пресъхване 
на водоемите или разселване на малките може да измине значително разстояние. Храни се с 
различни дребни безгръбначни животни. За разлика от много други земноводни, 
размножителният период е силно разтеглен във времето и може да продължи до средата на 
лятото. Женската снася яйцата поединично или на малки групи, и обикновено ги прикрепя 
към водните растения или към субстрата. Зимува на сушата. 

Местообитания, численост, и природозащитно състояние в зоната и територията 
на УЗ на ОУП Угърчин. 

В Стандартният формуляр няма числени данни за популацията, а размерът ѝ е 
отбелязан, като е посочено, че видът е рядък (R). Според резултатите от проект „Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” 
(2013 г, МОСВ), площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 589,51 хa 
(оптимални местообитания няма). Конкретни находища на вида в зоната не са картирани,  а 
природозащитното състояние (ПС)  е оценено,  като „неблагоприятно-незадоволително“.  

УЗ Пп1 и Жм1 в землището на с. Славщица – Василковска махала засягат местообитания 
на целевия вид, установено от теренните проучвания и от съпоставката на данните от проект 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I” (2013 г, МОСВ). 

Въздействия: 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
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1171 Южен гребенест тритон (Triturus karelinii) 

Статут: ЗБР – Прил. II, III; Дир.92/43/ЕЕС – Прил. II, ІV; Бернска конвенция – Прил. 
II; IUCN – LC. 

Разпространение у нас. Широко разпространен в по-голямата част от страната, до 
около 1300 м.н.в. (по изключение и по-високо). Отсъства около р. Дунав и долните течения 
на дунавските притоци, не е доказан за Северозападна България. 

 

Местообитания. Обитава разнообразни водоеми със застояла вода – от големи блата и 
езера до малки локви, кладенци и др., като правило избягва проточни водоеми (реки, потоци 
и др.). По време на сухоземната фаза се среща в гори, храсталаци, пасища, ливади с 
разпръснати храсти и дървета, и др., като се придържа към по-влажните места. 

Биология. Храни се с различни водни и сухоземни безгръбначни животни. Извършва 
сезонни миграции, свързани с размножаването и зимуването. Размножителният период 
започва веднага след стопяването на снега и продължава до средата или края на пролетта. 
Оплождането става във водата и се предшества от специфични брачни игри. Женската снася 
яйца, които залепва поединично по подводните растения. От яйцата се излюпват ларви, 
които до края на лятото метаморфозират и напускат водоемите. Голяма част от възрастните 
екземпляри напускат водоемите още през втората половина пролетта, но някои остават във 
водата до средата или до края на лятото. Може да зимува както във водата, така и на сушата. 

Местообитания, численост, и природозащитно състояние в зоната и територията 
на инвестиционното предложение. 

В Стандартният формуляр няма числени данни за популацията, а размерът ѝ е 
отбелязан, като е посочено, че тя е налична (Р). Според резултатите от проект „Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” 
2013 г, МОСВ), площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 1755,83 хa (в т.ч. 
18,55 хa оптимални местообитания). Конкретни находища на вида в зоната не са картирани, а 
природозащитното състояние (ПС) в рамките на защитената зона е оценено, като „ 
неблагоприятно-незадоволително“. 

По време на проведените собствени теренни проучвания в териториалния обхват на 
новопредвидените УЗ от ОУП – Жм1 и Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска 
махала, видът не беше установен, но беше потвърдено наличието на потенциални 
местообитания в тях. 

Таблица 5.50 Пригодност на потенциални местообитания на Triturus karelinii 
Населено 

Площ   (ha)   на 
Засегнати  
местообитания 

Брой   пъти на Потенциални Устройствена 

Имоти 
място 

засягане на местообитания зона 

Устройствената 
на Triturus 

karelinii  
от УЗ зона     

Славщица 0,3254 1  НеПодходящи Зона Жм1 

67057.43.108 
67057.43.116 
67057.43.119 
67057.43.120 

Славщица 0,4939 1  НеПодходящи Зона Пп1 
67057.43.18 
67057.43.20 
67057.43.21 

Общо: 0,8193   
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Според наши оценки това местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм1 и Пп1 в 
землището на с. Славщица – Василковска махала, засягат 0,8193 ха слабопригодни 
местообитания на Triturus karelinii или около 0,06% от слабопригодните за вида в зоната 
(1343,84ха) и 0,05% от потенциалните местообитания на вида в зоната – 1755,83 ха. 
Определените територии за УЗ Жм1 и Пп1 има малка вероятност вида да се среща в тях. 

Пряко унищожаване на местообитания 

Според наши оценки това местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм1 и Пп1 в 
землището на с. Славщица – Василковска махала, засягат 0,8193 ха слабопригодни 
местообитания на Triturus karelinii или около 0,06% от слабопригодните за вида в зоната 
(1343,84ха) и 0,05% от потенциалните местообитания на вида в зоната – 1755,83 ха. 
Определените територии за УЗ Жм1 и Пп1 има малка вероятност вида да се среща в тях. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Фрагментация на местообитания 

Не се очаква съществена фрагментация на слабопригодни местообитания. 

 Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

 

Прекъсване на биокоридори 

Не се очаква прекъсване на биокоридори. Не се пресича река Калник или да се 
предвиждат съоръжения, както и свързани със съседни територии. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 

Безпокойство 

Вероятно видът е слабо чувствителен към възможните източници на безпокойство 
(шум, светлинно замърсяване, човешко присъствие и др.).  

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 

Смъртност 

Не се очаква. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

Влечуги (Reptilia) 

 

Новите предвиждания на в УЗ Жм1 и Пп1 засягат имоти, в които липсват потенциални 
местообитания на видовете влечуги предмет на опазване в защитената зона. Реално в 
имотите са налични жилищни и стопански постройки, дворни места, които са вече 
урбанизирани територии и силно променени като структура и функции. Поради това 
считаме, че въздействие върху тези видове не се очаква. 
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1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 

Статут: ЗБР – Прил. II, III; Дир.92/43/ЕЕС – Прил. II, ІV; Бернска конвенция – Прил. 
II; IUCN – NT. 

Разпространение у нас. Среща се в цялата страна до около 1100 м. н.в. 
Местообитания. Обитава блата, езера, язовири, рибарници и др. стоящи водоеми, както и 
бавно течащи реки и канали. 

Биология. Придържа се по бреговете на водоемите и рядко се отдалечава от водата. 

Храни се с водни безгръбначни животни, по-рядко с риби, жаби и ларвите им, понякога 
поглъща и растителна храна. Яйцата се снасят обикновено през юни, като за 

целта женските могат значително да се отдалечат от водоема. Малките се излюпват 
през септември. Зимува на дъното на водоемите, по-рядко на сушата. 

Местообитания, численост, и природозащитно състояние в зоната и територията 
на инвестиционното предложение. 

· Стандартният формуляр няма числени данни за популацията, а размерът ѝ е 
отбелязан, като е посочено, че видът е типичен (С). Според резултатите от проект 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I” (2013 г, МОСВ), площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 
409,8 хa (в т.ч. 1,66 хa оптимални местообитания). Конкретни находища на вида в зоната не 
са картирани, а природозащитното състояние (ПС) в рамките на защитената зона е оценено, 
като „ неблагоприятно-незадоволително“. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 

Статут: ЗБР – Прил. II, III; Дир.92/43/ЕЕС – Прил. II, ІV; Бернска конвенция – Прил. 
II; Червена книга на Р България – EN; IUCN – VU; CITES – Прил. ІІ. 

Разпространение у нас. 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. 

Местообитания. Обитава както и открити пространства с разпръсната дървесна и 
храстовидна растителност, така и разредени гори и храсталаци. 

Биология. 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 

 

е 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. 

Местообитания, численост, и природозащитно състояние в зоната и територията 
на инвестиционното предложение. 

В Стандартният формуляр няма числени данни за популацията, а размерът ѝ е 
отбелязан, като е посочено, че тя е налична (Р). Според резултатите от проект „Картиране и 
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определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” 
(2013 г, МОСВ), площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 31,95 хa 
(оптимални местообитания няма). Конкретни находища на вида в зоната не са картирани, а 
природозащитното състояние (ПС) в рамките на защитента зона е оценено, като 
„неблагоприятно-незадоволително“. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 

Статут: ЗБР – Прил. II, III; Дир.92/43/ЕЕС – Прил. II, ІV; Бернска конвенция – Прил. 
II; Червена книга на Р България – EN; IUCN – EN; CITES – Прил. ІІ. 

Разпространение у нас. Среща се в цялата страна до около 1400 м.н.в., с изключение на 
Добруджа 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. 

 Местообитания. Обитава широколистни гори, храсталаци, пасища и ливади с 

разпръснати дървета и храсти и др. Най-многочислена е в разредени дъбови гори в хълмисти 
и нископланински райони. 

Биология. През пролетта и есента е активна почти целодневно, а през летните месеци 
само сутрин и привечер. На много места през лятото се наблюдават ежедневни миграции – 
към „ дъното“ на речните долини (сутрин) и обратно към по-високите части на склоновете 
(привечер). Храни се с тревисти растения, по-рядко с опадали плодове и др. Обикновено се 
размножава двукратно през годината, като първата копулация е през април или май, а 
втората през юли или август. Малките са излюпват в края на лятото или през есента, като във 
втория случай понякога не напускат „ гнездото“, а остават там да зимуват. 

Местообитания, численост, и природозащитно състояние в зоната и територията 
на инвестиционното предложение. 

В Стандартният формуляр няма числени данни за популацията, а размерът ѝ е 
отбелязан, като е посочено, че тя е налична (Р). Според резултатите от проект „Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” 
(2013 г, МОСВ), площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 1343,46 хa 
(оптимални местообитания няма). Конкретни находища на вида в зоната не са картирани, а 
природозащитното състояние (ПС) в рамките на защитената зона е оценено, като „ 
неблагоприятно-незадоволително“. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

Бозайници (Mammalia) 

1335 Лалугер (Spermophilus citellus) 

Разпространение у нас. Среща се почти в цялата страна. Навсякъде има мозаечен 
характер. Населява открити тревисти местообитания в широк диапазон надморски височини: 
от Черноморското крайбрежие до 2100 - 2400 m. (Рила и Стара планина). Видът достига 
висока плътност – максималната регистрирана плътност за страната е от порядъка на 100 - 

120 екз/ha. В миналото ареалът на лалугера е обхващал цялата територия на България и е бил с 
висока плътност на популациите. През последните десетилетия обаче числеността площта на 
населяваните територии са намалели в резултат на сукцесионни промени, настъпили 
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вследствие силното намаляване броя на пашуващи селскостопански животни. Тази 
тенденция е характерна за целия ареал на вида, поради което в консервационно отношение 
европейския лалугер е категоризиран като уязвим от IUCN. 

Местообитание. Като правило в населяваните от него местообитания формира 

относително обособени популационни групировки - “ колонии”. Степен вид – обитава 

райони с добре развит почвен слой - основно сухи тревни съобщества, пасища, 
необработваеми площи, агроценози. Отделни популаци са установени в планински ливади на 
Белмекен и по билото на Стара планина. В планините достига на височина до 2500 м.н.в. 

Биология. Характеризира се със строга периодичност на жизнената дейност в течение 
на годината, като ражда един път годишно и спи зимен сън без пробуждане. Храни се с 
различни треви и техните семена, понякога с насекоми. Не прави запаси. 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като представен (P). Според 
резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в зоната е установена 1 колония, 
като относителното обилие на вида в зоната е 2.5 лалугерови дупки/100 метров трансект (при 
направени 11 стометрови трансекти на случаен принцип в изследваните местообитания с 
установени лалугери). Съгласно резултатите от проекта, потенциалните оптимални 
местообитания на вида в зоната са 2126.963 дка. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не представлява непреодолима пречка на 
индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ 
функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин са 
рално съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
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коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или 
експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni) 

Разпространение . По често е срещан в Североизточна България, Местообитание. 

Обитава открити степни терени, ниви, лозя, овощни градини. Вероятно изисква дълбоки 
почви над 50-100 см. В България най-подходящи са районите с дълбоки льосови почви. 

Биология. Храни се със семена и зелени части на тревисти растения, люцерна и др. 
Активен предимно през нощта, но търси храна и през деня. Слабо активен в зимния период, 
изпада в периоди на зимен сън, които се прекъсват от периодични хранения и даже отваряне 
на дупките. Живее самостоятелно. 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр популацията е отбелязана 
като много рядка (V). Според резултатите от проект "Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), 
видът не е регистриран в зоната, която е на границата на ареала му в страната. Липсват 
всякакви данни за присъствието му както в зоната, така и в близост до нея. Установени са 
потенциални за вида местообитания с обща площ 1567.67 дка, но част от тях се намират в 
гористи хълмисти и планински райони, които са трудни за заселване. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 
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Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не представлява непреодолима пречка на 
индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ 
функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин са 
рално съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или 
експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1352 Европейски вълк (Canis lupus) 

Разпространение у нас. У нас видът е с постоянни популации в планинските и 

погранични райони в Западна Стара планина, Югозападна България, Източни Родопи, Сакар, 
Странджа и в други части на страната. Видът, след тенденцията преди години да изчезне 
напълно от България, през последните години разширява териториалния си обхват и 
числеността му устойчиво нараства. 

Местообитание. Обитава предимно гористи места, но се е приспособил и към открити 
територии. Води силно подвижен начин на живот. 

Биология. Моногамен вид, двойката е пожизнена. Брачните двойки се образуват от края 
на декември до началото на февруари. Обикновено живее на групи, като най-често те са 
съставени от размножаваща се двойка (алфа мъжки и женски) и нейното по-възрастно 
поколение. Териториален вид. През размножителния период групата (глутница) обитава 
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трудно достъпни райони с гори, храсталаци, скали, ждрела, ливади, като се придържа близо 
до бърлогата, в която алфа двойката отглежда малките. През есента и зимата, с отбиването на 
малките и тяхното израстване, утилизира по-голяма територия, като в търсене на храна слиза 
и в равнините и може да се срещне навсякъде, където има храна – копитни бозайници, зайци, 
гризачи, птици, мърша, като по принцип избягва райони с по-засилено човешко присъствие. 
Разгонването е през януари - февруари. Малките, средно 4 - 6, се раждат през април. 
Семейната територия е от 10000 до 25000 хa. Средната плътност на популацията на вълка в 
страната е 2 - 4 индивида на 10000 хa. През размножителния период обитава планинските 
гори, както и равнинните гори на североизточна България. Вълкът е изключително мобилен 
вид. В рамките на територията си вълците изминават за едно денонощие до 50 - 60 км. Храни 
се с мърша, мишевидни гризачи, сърни, елени, домашни животни, а понякога дори с влечуги 
и земноводни. 

 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като представен (P). Според 
резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в зоната няма местообитания 
пригодни за сърцевинна зона. Защитената зона е подходяща единствено като стъпково 
местообитание за спорадично преминаване на мигриращи индивиди, като потенциалните 
местообитания са разположени източно от трасето и по двете алтернативи и са с обща площ 
1805.423 дка. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не представлява непреодолима пречка на 
индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ 
функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин са 
рално съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 
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Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е силно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или 
експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1355 Видра (Lutra lutra) 

Разпространение у нас. Среща се почти из цялата страна с изключение на Добруджа и 
голяма част от Лудогорието. С най-голяма плътност е популацията в Югоизточна България. 

Местообитание. Обитава течащи (реки и бреговете на планински потоци) и стоящи 
сладководни водоеми (езера, блата, язовири) в цялата страна. 

Биология. Като вид с полуводен начин на живот, видрата е силно привързана към 
водоеми с добри рибни запаси, които са основен хранителен ресурс за вида. Храни се главно 
с риба, жаби, охлюви, насекоми, раци, яйца на малки птици. Предимно нощно животно. 
Леговищата са разположени в дупки около водните басейни - в брега, над нивото на водната 
повърхност. Размножителният период е около февруари-март. 

 

Оценка на популацията в зоната. Според Стандартният формуляр в границите на 
зоната се срещат 4-5 индивида. Според резултатите от проект "Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), 
плътността на популацията на вида в зоната е 0.16 индивида на километър водно течение, 
или капацитета на зоната е 6 индивида. Площта на водоемите и на бреговете им, подходящи 
за обитаване от видрата, е 4959.7 дкa. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 
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Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не представлява непреодолима пречка на 
индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ 
функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин са 
рално съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или 
експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

 2635 Пъстър пор (Vormela peregusna)  

Разпространение. Рядък вид у нас, с разпространение от мозаичен тип. У нас се среща 
в изолирани места на цялата страна. По често е срещан в Северна и Западна България, но е 
намиран и до 1700 м.н.в. в Рила. 

Местообитание. Обитава открити степни терени, ниви, лозя, храсталаци. Видът 

обикновено не копае собствени, а разширява подземни леговища на по-едроразмерни 
гризачи. Обитава предимно открити пространства - степи, обработваеми площи и пасища, 
храсталачни места и окрайнини на редки гори. Разпространен е основно в райони, където 
обитават лалугера и хомяците, които са главната му храна. 

Биология. Разгонването започва в началото на февруари. Женската ражда 4-8 малки. 
Храни се с гризачи, главно лалугери, гущери, птици и др. 
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 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като представен (P). Според 
резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), видът не е регистриран в зоната, 

но не е изключено неговото присъствие, предвид наличие на подходящи местообитания (с 
площ 14251 дка) и хранителна база. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

При теренните работи вида не е установен. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин – Жм1 и 
Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска махала засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания, които по наша оценка са неподходящи. 

 

Таблица 5.51 Пригодност на потенциални местообитания на Vormela peregusna 
Населено 

Площ   (ha)   на 
Засегнати  
местообитания 

Брой   пъти на Потенциални Устройствена 

Имоти 
място 

засягане на местообитания зона 

Устройствената 
на Vormela 

peregusna  
от УЗ зона     

Славщица 0,3254 1  НеПодходящи Зона Жм1 

67057.43.108 
67057.43.116 
67057.43.119 
67057.43.120 

Славщица 0,4939 1  НеПодходящи Зона Пп1 
67057.43.18 
67057.43.20 
67057.43.21 

Общо: 0,8193   

Според наши оценки това местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм1 и Пп1 в 
землището на с. Славщица – Василковска махала, засягат 0,8193 ха потенциални 
местообитания на Vormela peregusna или около 0,06% от потенциалните за вида в зоната 
(1425,1ха). Определените територии за УЗ Жм1 и Пп1 има малка вероятност вида да се 
среща в тях. 
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Фиг. 5.49 Местоположение на З – Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска 
махала спрямо потенциални местообитания на Vormela peregusna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.50 Местоположение на З – Жм1 в землището на с. Славщица – Василковска 
махала спрямо потенциални местообитания на Vormela peregusna 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Засягат се потенциални местообитания на вида, но е и ефективно заети местообитания. 

Според оценка на екипа, местообитанията са неподходящи. Според наши оценки това 
местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм1 и Пп1 в землището на с. Славщица – 

Василковска махала, засягат 0,8193 ха потенциални местообитания на Vormela peregusna 

или около 0,06% от потенциалните за вида в зоната (1425,1ха). Определените територии за 
УЗ Жм1 и Пп1 има малка вероятност вида да се среща в тях. 

Друг съществен аргумент в подкрепа на това е липсата на значима хранителна база за 
вида в района – липсват лалугерови колонии или други значими гризачи. 

Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, всъщност са съществуващи жилищни и 
стопански постройки и дворни места – слино убранизирани, които не представлява 
непреодолима пречка на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при 
използване на потенциално и ловно местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за 
фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 
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Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин са 
рално съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или 
експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

 

Прилепи (Chiroptera) 

 

Предмет на опазване в ЗЗ „ Български извор” съгласно СДФ са 9 вида прилепи, като 
четири от тях не са установявани досега в границите на ЗЗ. Тяхното присъствие можем да 
считаме само за вероятно поради тяхната изключителна рядкост. Три вида са 
новоустановени в ЗЗ в резултат на теренни проучвания по проект „ Картиране и определяне 
на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 
2013). За всички видове са изготвени карти на техните потенциални благоприятни и ловни 
местообитания, територии с влошено качество, бариери и коридори за миграции, както и на 
известните находища. ЗЗ предоставя ограничени условия за пещерообитаващите видове 
прилепи – тук са известни едва няколко малки пещери. Горските масиви са в по-голямата си 
част подложени на експлоатация, което също е фактор за ниската численост на горските 
видове прилепи. 

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) 

Разпространение у нас. Рядък вид на територията на страната. Подковоносът на 

Мехели е известен от над 30 находища (Benda et al., 2003). Повечето от тях са в Северна 
България, Източните Родопи, Сакар и Дервентските възвишения.Находищата в 
Северозападна България очертават част от известната до момента северна граница на 
разпространение на вида на Балканите. 
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Местообитание. Характерен пещерообитаващ вид. Формира смесени колонии с други 
видове подковоноси прилепи. 

Биология. Все още с недобре проучена биология. Изцяло свързан с карстови райони. 
Предпочита да ловува в открити местообитания - ливади и селскостопански площи. 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „ С”, като популацията на вида е означена като налична “ Р”. Видът не 
е установен досега в ЗЗ, напълно отсъстват и негови потенциални летни и зимни убежища. В 
резултат от проведените собствени теренни проучвания и анализ на резултатите по проект „ 
Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове – фаза І” ( МОСВ 2013), площта на най-благоприятните местообитания е оценена на 
119.4 ха, като в ЗЗ не са определени ефективно заети местообитания. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

При теренните работи вида не е установен. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин – Жм1 и 
Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска махала не засяга негови потенциални и 
ловни местообитания. 

Оценка: Не се очаква въздействие (Степен 0) 

1303 Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) 

Разпространение у нас. Обикновен вид в цялата страна, среща се до около 1500 м н.в. 

Местообитание. Използва предимно подземни местообитания - естествени пещери и 
изкуствени галерии. Свързан е с карстови райони с богата растителност. Среща се и в 
населени места. Използва предимно подземни размножителни и зимни убежища, но обитава 
също така тавани, мазета и изоставени постройки. 

Биология. Формира размножителни групи през май-юни. Ражда по едно малко от 

средата на юни до средата на юли. Не се отдалечава на големи разстояния от убежището. 
Познати са миграции на индивиди на територията на България до около 100 км. 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „D”, като популацията на вида е означена като налична “ Р”. Видът не е 
установен досега в ЗЗ, напълно отсъстват и негови потенциални летни и зимни убежища. В 
резултат от проведените собствени теренни проучвания и анализ на наличните данни по 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), площта на най-благоприятните 
местообитания е оценена на 141.9 ха, като в ЗЗ не са определени ефективно заети 
местообитания. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

При теренните работи вида не е установен. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин – Жм1 и 
Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска махала не засяга негови потенциални и 
ловни местообитания. 

Оценка: Не се очаква въздействие (Степен 0) 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) 

Разпространение у нас. Обикновен вид на територията на страната без най-високите 
части на планините. 
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Местообитание. Убежищата са предимно подземни, но се заселва и в сгради. 
Предпочитани ловни местооитания са открити площи с редки храсталаци и гори до водни 
басейни и скални разкрития. 

Биология. Излиза да ловува 10 - 20 минути след залез. Полетът е бавен на ниска 

височина. Отдалечава се на около 10-тина км от убежището. Формира размножителни 
колонии. 

Оценка на популацията в зоната. Видът е новоустановен в ЗЗ, като в летните убежища 
е установен само един екземпляр. В резултат от проведените собствени теренни проучвания 
и анализ на резултатите по проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), площта на най-благоприятните 
местообитания е оценена на 158.3 хектара. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

При теренните работи вида не е установен. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин – Жм1 и 
Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска махала не засяга негови потенциални и 
ловни местообитания. 

Оценка: Не се очаква въздействие (Степен 0) 

  

 1305 Южен подковонос (Rhinolophus еuryale) 

Разпространение у нас. В България е сравнително често срещан вид, известен от над 
100 находища (Benda et al., 2003). Среща се на много места, като е по-чест в Северна 
България. Повечето находища са между 100 и 500 m н.м.в (Pandurska, 1997). 

Местообитание. Обитава хълмисти карстови райони в близост до вода. Видът е силно 
зависим от наличието на естествени или изкуствени подземни местообитания. Често 
съжителства с други пещеролюбиви видове. 

Биология. Формира размножителни колонии след средата на май. Женските обикновено 
раждат след средата на юни до около средата на юли. Числеността в размножителните 
колонии у нас най-често е от 100 до 600 екз. (Петров, 2010), но достига до рекордните 7 000-

10 000 екз. (Борисов, 2010; Dietz et al., 2009b). Зимува в пещери, като числеността в 
колониите му достигна от 50 до хиляди екземпляра (Benda et al., 2003). Ловни местообитания 
се явяват смесени широколистни гори, храсталаци, синори, крайречни гори, но със сигурност 
избягва откритите пространства и боровите насаждения. 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на 
ЗЗ за опазване на вида е „D”, като популацията на вида е означена като налична “ Р”. Видът 
не е установен досега в ЗЗ, напълно отсъстват и негови потенциални летни и зимни убежища. 

В резултат от проведените собствени теренни проучвания и анализ на резултатите по проект 
„ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове – фаза І” ( МОСВ 2013), площта на най-благоприятните местообитания е оценена на 
185 ха, като в ЗЗ не са определени ефективно заети местообитания. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

При теренните работи вида не е установен. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин – Жм1 и 
Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска махала не засяга негови потенциални и 
ловни местообитания. 

 Оценка: Не се очаква въздействие (Степен 0) 

  

 1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)  
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Разпространение у нас. Среща се в ниските части на страната, предимно в Южна 
България. 

Местообитание. Предпочита гористи карстови и скалисти терени. 

Пещерообитаващ вид. 

Биология. Формира смесени колонии с други видове подковоноси прилепи. Ловува 
предимно в горски територии. През лятото населява пещери и скални цепнатини, често с 
проникваща светлина и непостоянна температура. Зимува в пещери температура около 11-12 
градуса, където образува колонии с други подковоноси прилепи. Стационарен вид, не са 
регистрирани миграции. Ражда по едно малко в края на юни – началото на юли (Попов & 
Седефчев, 2003). 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на 
ЗЗ за опазване на вида е „D”, като популацията на вида е означена като налична “ Р”. Досега 
в зоната не са установени находища за зимуване на вида. Досега само в едно лятно убежище 
са установени два екземпляра. В резултат от проведените собствени теренни проучвания и 
анализ на резултатите по проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), площта на най-благоприятните 
местообитания е оценена на 111.6 ха, като в ЗЗ не са определени ефективно заети 
местообитания. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

При теренните работи вида не е установен. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин – Жм1 и 
Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска махала не засяга негови потенциални и 
ловни местообитания. 

 Оценка: Не се очаква въздействие (Степен 0) 

 

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) 

Разпространение у нас. Сравнително рядък вид, обитаващ планинския пояс у нас. 

Местообитание. Характерен обитател на влажни и стари широколистни, смесени и 
иглолистни гори. 

 

Биология. Води скрит начин на живот. Често лети и при студено време около входовете 
на пещерите. Копулацията е през есента и зимата. Зимува както поединично, така и на групи 
предимно в подземни убежища (минни галерии и пещери). През лятото женските формират 
малки колонии в цепнатини на кората на дървета. Мъжките най-често живеят поеднично, но 
понякога се присъединяват към колониите на женските. Известни са миграции до около 300 
км. 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на 
ЗЗ за опазване на вида е „D”, като популацията на вида е означена като налична “ Р”. Видът 

не е установен досега в ЗЗ и не са известни негови потенциални летни и зимни убежища. В 
резултат от проведените собствени теренни проучвания и анализ на резултатите по проект „ 

Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове – фаза І” ( МОСВ 2013), площта на най-благоприятните местообитания е оценена на 
856 ха, като в ЗЗ не са определени ефективно заети местообитания. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

При теренните работи вида не е установен. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин – Жм1 и 
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Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска махала не засяга негови потенциални и 
ловни местообитания. 

 Оценка: Не се очаква въздействие (Степен 0) 

 

 1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) 

Разпространение у нас. Известен е от над 70 находища у нас, в планините до 1650 м. 

Местообитание. Най-голям брой индивиди са установени в буковите и смесени гори в 
пояса 800-1450 м. Горите с преобладание на цер (Quercus cerris), полски ясен (Acer 

campestre) и по-рядко от обикновен габър (Carpinus betulus) или източен бук (Fagus 

orientalis) в Странджа са предпочитаните местообитания в низинните находища на вида у 
нас. Характерен горски вид. Предпочита окрайнини на гори, ловува около и над речни 
течения в горски масиви (Петров, непубл.). Видът е известен като стационарен и у нас не е 
известно да извършва сезонни миграции. 

Биология. Възрастните мъжки обикновено живеят поединично в различни убежища 
(най-често малки дупки в дървета). Характерна особеност и за двата пола е честата 
смяна/редуване на убежището в един и същи район/участък от гората пред и след 
размножителния сезон. Известно е, че женските са силно привързани към района, откъдето 
произхождат, а мъжките са значително по-мобилни и много рядко остават да живеят в 
района, където са се родили. 

 Оценка на популацията в зоната. Видът е новоустановен в ЗЗ, като тук е известно 
само едно находище. В резултат от проведените собствени теренни проучвания и анализ на 
резултатите по проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), площта на най-благоприятните 
местообитания е оценена на 650 ха. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

При теренните работи вида не е установен. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин – Жм1 и 
Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска махала не засяга негови потенциални и 
ловни местообитания. 

 Оценка: Не се очаква въздействие (Степен 0) 

  

 1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi)  

Разпространение у нас. Среща се в почти цялата страна, изключително в карстови 
райони с разнообразни подземни убежища – пещери, ниши, скални цепнатини и др. 

Местообитание. Характерен обитател на карстовите райони. 

Биология. Формира размножителни колонии с численост от 500 до 10 000 екземпляра, 
често смесени с Myotis capaccinii. Максимумът на ражданията е през периода 20 юни - 10 
юли. Зимува само в подземни убежища при температура между 6º-9º С. Пещерните 
дългокрили са добри летци, с бърз и маневрен полет, което е предпоставка за денонощни 
хранителни (до ок. 20 км) и сезонни миграции между убежищата си от порядъка на 50 до 150 
км. 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „P”, като популацията на вида е означена като типична „C”. В 
известните летни находища в зоната са били установени общо 1 екземпляр. В зоната не са 
установени находища за зимуване на вида. Площта на потенциално най-благоприятните 
местообитания е оценена на 103 ха. 
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 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

При теренните работи вида не е установен. В новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин – Жм1 
и Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска махала отсъстват ефективно заети 
местообитания, но засяга негови ловни местообитания, които по наша оценка са подходящи. 

 

Таблица 5.52 Пригодност на потенциални местообитания на Miniopterus schreibersi 
Населено 

Площ   (ha)   на 
Засегнати  
местообитания 

Брой   пъти на Потенциални Устройствена 

Имоти 
място 

засягане на местообитания зона 

Устройствената 
на Miniopterus 

schreibersi  
от УЗ зона     

Славщица 0,3254 1  Подходящи Зона Жм1 

67057.43.108 
67057.43.116 
67057.43.119 
67057.43.120 

Славщица 0,4939 1  Подходящи Зона Пп1 
67057.43.18 
67057.43.20 
67057.43.21 

Общо: 0,8193   

 

Според наши оценки това местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм1 и Пп1 в 
землището на с. Славщица – Василковска махала, засягат 0,8193 ха потенциални 
местообитания на Miniopterus schreibersi или около 0,07% потенциалните подходящи ловни 
местообитания е оценена на 1231ha (47% от площта на защитената зона). 

Определените територии за УЗ Жм1 и Пп1 има малка вероятност вида да се среща в 
тях. 
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Фиг. 5.51 Местоположение на З – Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска 
махала спрямо потенциални ловни местообитания на Miniopterus schreibersi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.52 Местоположение на З – Жм1 в землището на с. Славщица – Василковска 
махала спрямо потенциални ловни местообитания на Miniopterus schreibersi 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Засягат се потенциални ловни местообитания на вида, но е и ефективно заети 
местообитания. Според оценка на екипа, местообитанията са подходящи. Според наши 
оценки това местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм1 и Пп1 в землището на с. Славщица 
– Василковска махала, засягат 0,8193 ха потенциални местообитания на Miniopterus 

schreibersi или около 0,07% потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 

1231ha (47% от площта на защитената зона). 

Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, всъщност са съществуващи жилищни и 
стопански постройки и дворни места – силно убранизирани, които не представлява 
непреодолима пречка на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при 
използване на потенциално и ловно местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за 
фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 
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Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин са 
рално съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или 
експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

 

 1307 Остроух нощник (Myotis blythii)  

Разпространение у нас. В България се счита като обикновен и често срещан вид. 
Известен е от около 130 находища на територията на цялата страна, без най-високите части 
на планините. Повечето находища са между 100 и 800 м н.в. 

Местообитание. Среща се в почти всички карстови и скалисти райони в страната. 
Характерен пещерообитаващ вид. 

Биология. Максимумът на ражданията е през периода 20 май - 10 юни. Данни за 

хранителната биология на вида у нас засега не са публикувани. В Швейцария е установено, 
че над 60% от храната му се състои от едри дългопипалести скакалци (сем. Tettigoniidae), 

които лови в открити райони, пасища и често в прясно окосени ливади. У нас извършва 
редовни сезонни миграции между зимните и летни убежища в рамките на 50 до 80 км. 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „P”, като популацията на вида е означена като типична „C”. В зоната не 
са установени находища за зимуване на вида. Установено е само едно лятно находище с два 
екземпляра. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 137.3 
ха. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

При теренните работи вида не е установен. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин – Жм1 и 
Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска махала не засяга негови потенциални и 
ловни местообитания. 
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 Оценка: Не се очаква въздействие (Степен 0) 

  

 1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)  

Разпространение у нас. Среща се в почти цялата страна, изключително в карстови 
райони с разнообразни подземни убежища – пещери, ниши, скални цепнатини и др. 

Местообитание. Характерен обитател на карстовите райони. 

Биология. Формира размножителни колонии с численост от няколко десетки до няколко 
хиляди (50 до 3000, най-често 200-500, винаги смесени с Miniopterus schreibersii). 

Максимумът на ражданията е през периода 20-25 май. Зимува само в подземни убежища. 
Дългопръстите нощници извършват редовни сезонни миграции между убежищата си от 
порядъка на 50 до 150 км. У нас зимуването започва в края на ноември и продължава до към 
средата на март. През този период е установен в много пещери, но никъде с численост 
повече от 3-5 000 екземпляра. Миграцията към местата за размножаване вероятно става след 
10-20 април. Обитава целогодишно само подземни убежища – карстови и вулкански пещери, 
минни галерии, по изключение влажни мазета на необитаеми сгради. Ловува често над водни 
площи. 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „P”, като популацията на вида е означена като типична „C”. В зоната не 
са установени находища за зимуване на вида. Установено е само едно лятно находище с два 
екземпляра. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 131.8 
ха. 

Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. При 
теренните работи вида не е установен. В новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин – Жм1 и 
Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска махала отсъстват ефективно заети 
местообитания, но засяга негови ловни местообитания, които по наша оценка са подходящи. 

 

Таблица 5.53 Пригодност на потенциални местообитания на Myotis capaccinii 
Населено 

Площ   (ha)   на 
Засегнати  
местообитания 

Брой   пъти на Потенциални Устройствена 

Имоти 
място 

засягане на местообитания зона 

Устройствената 
на Myotis 

capaccinii  
от УЗ зона     

Славщица 0,3254 1  Подходящи Зона Жм1 

67057.43.108 
67057.43.116 
67057.43.119 
67057.43.120 

Славщица 0,4939 1  Подходящи Зона Пп1 
67057.43.18 
67057.43.20 
67057.43.21 

Общо: 0,8193   

Според наши оценки това местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм1 и Пп1 в 
землището на с. Славщица – Василковска махала, засягат 0,8193 ха потенциални 
местообитания на Myotis capaccinii или около 0,07% потенциалните подходящи ловни 
местообитания е оценена на 1231ha (47% от площта на защитената зона). 



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

429 

Определените територии за УЗ Жм1 и Пп1 има малка вероятност вида да се среща в 
тях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.52 Местоположение на З – Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска 
махала спрямо потенциални ловни местообитания на Myotis capaccinii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.53 Местоположение на З – Жм1 в землището на с. Славщица – Василковска 
махала спрямо потенциални ловни местообитания на Myotis capaccinii 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 
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Засягат се потенциални ловни местообитания на вида, но е и ефективно заети 
местообитания. Според оценка на екипа, местообитанията са подходящи. Според наши 
оценки това местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм1 и Пп1 в землището на с. 
Славщица – Василковска махала, засягат 0,8193 ха потенциални местообитания на Myotis 

capaccinii или около 0,07% потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 

1231ha (47% от площта на защитената зона). 

Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, всъщност са съществуващи жилищни и 
стопански постройки и дворни места – силно убранизирани, които не представлява 
непреодолима пречка на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при 
използване на потенциално и ловно местообитание. В тази връзка не може да бъде считано 
за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин са 
рално съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен 
бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. 
Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма 
да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или 
експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин не предвиждат инфраструктура, която може да 
окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища 
на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

 

 1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus)  
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Разпространение у нас. Трицветният нощник е характерен обитател на 

нископланинските карстови райони у нас. Най-много са убежищата в ниско-планинския 
пояс (400-500 м). Единични екземпляри са установявани до ок. 1500 m в Централна Стара 
планина и в Западните Родопи. 

Местообитание. Първично пещерен обитател, в райони без пещери видът се среща и в 
мазета на изоставени постройки, тавани на църкви и къщи, стари военни бункери и други 
убежища. 

Биология. Обитанието на трицветния нощник в България може да се счита за сезонно 
(от април до септември), защото досега у нас не са открити големи зимуващи колонии. В 
известните у нас около 30 размножителни колонии броят на индивидите наброява средно 
от 300 до 1000. Предпочита площи с храстова или дървесна растителност. Формира 
размножителни колонии през май, предимно от женски индивиди. Младите излитат 
самостоятелно след втората половина на юли. Колониите се разпадат около средата на 
август. 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на 
ЗЗ за опазване на вида е „P”, като популацията на вида е означена като незначителна “D”. В 
зоната не са установени находища за зимуване на вида. Установено е само едно лятно 
находище с един екземпляр. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е 
оценена на 229.9 ха. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

При теренните работи вида не е установен. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин – Жм1 
и Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска махала не засяга негови потенциални и 
ловни местообитания. 

 Оценка: Не се очаква въздействие (Степен 0) 

  

 1324 Голям нощник (Myotis myotis)  

Разпространение у нас. В България се счита като обикновен и често срещан вид. 
Известен е от над 200 находища на територията на цялата страна, без най-високите части на 
планините. Повечето находища са между 100 и 800 м.н.в. 

Местообитание. Среща се във всички карстови райони у нас. Пещерообитаващ вид, 
формиращ смесени колонии с остроухия нощник. 

Биология. Данни за хранителната биология на вида у нас засега не са публикувани. В 
Швейцария е установено, че над 46% от храната му се състои от едри бръмбари-бегачи 
(сем. Carabidae). По данни от Западна Европа големият нощник най-често ловува в овощни 
градини и широколистни гори, а по-рядко в смесени гори, лозя, обработваеми полета с 
малка площ, смърчови гори. Хранителните местообитания най-често се намират в радиус 2-

6 км, максимум до 15 км от убежището. 

 Оценка на популацията в зоната. Видът е новоустановен в ЗЗ, като тук е известно 
само едно лятно находище с два екземпляра. Площта на потенциално най-благоприятните 
местообитания е оценена на 132.8 ха. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

При теренните работи вида не е установен. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин – Жм1 
и Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска махала не засяга негови потенциални и 
ловни местообитания. 

 Оценка: Не се очаква въздействие (Степен 0) 
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 Безгръбначни (Invertebrata) 

Предмет на опазване в ЗЗ са седем вида безгръбначни, като три от тях обитават водни 
екосистеми.  Почти всички видове са редки на територията на ЗЗ поради специфичните 
географски и хидрологични особености на речните екосистеми на р. Вит и р. Калник (за 
водните безгръбначни) или поради експлоатация на горите и засилено антропогенно 
влияние, проявено на значителна площ. 

1032 Бисерна мида (Unio crassus) 

Разпространение и биология. Обитава долните течения на реките, предимно дълбоки, 
богати на кислород чисти течащи водоеми с пясъчно дъно. В България обитава реките 
както в Черноморския, така и в Егейския басейн. Предпочита песъкливо-тинесто-глинест 
характер на дъното. 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като рядка “R”. Досега 
видът не е установен в реките на ЗЗ. В резултат от проведените собствени теренни 
проучвания и анализ резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), площта на 
потенциалните местообитания е 92.67 хектара. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

При теренните работи вида не е установен. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин – Жм1 
и Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска махала не засяга негови потенциални 
местообитания. 

 Оценка: Не се очаква въздействие (Степен 0) 

 

1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium) 

Разпространение и биология. Обитава предимно малки потоци, странични ръкави и 
разливи с каменливо дъно. Развива се добре в някои язовири, поточета и вади тинесто и 
глинесто дъно, протичащи из пасища и ливади. В потоци с глинести брегове, добре обрасли 
с растителност, във вировете (с големина 2-2.5 м2

 и дълбочина 0.30-0.40 м), може да се 
видят до 30-40 рака. В реки с голи каменливи брегове се намират единични, по-едри 
екземпляри. При пресъхване на планинските потоци в малки вирчета (до 1 м2

) се 
наблюдават до 20-30 индивида. Силно оксибионтен вид, който не понася ниско кислородно 
съдържание, замърсяване и високи температури. 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на 
ЗЗ за опазване на вида е „ А”, като популацията на вида е означена като типична „ С”. 

Досега видът не е установен в реките на ЗЗ, т.е. отсъстват ефективно заети местообитания. 

В резултат от проведените собствени теренни проучвания и анализ на резултатите от 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), площта на потенциалните местообитания 
е 15,91 ха. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

При теренните работи вида не е установен. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин – Жм1 
и Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска махала не засяга негови потенциални 
местообитания. 
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 Оценка: Не се очаква въздействие (Степен 0) 

 

 1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus)  

Разпространение и биология. Намиран във всички части на страната. В северна 

България се среща от най-ниските и топли части до към 1000 м, докато в южните райони на 
страната има данни, че е намиран до 1500 м надморска височина. Обитава най-често 
покрайнините (екотоните) на просветлени широколистни и смесени гори. Ларвата се 
развива нормално 5-6 години в гнила дървесина на дънери, пънове и корени на Quercus, 

Tilia, Fagus, Salix, Populus и други видове широколистни 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като рядка „R”. Досега в ЗЗ 
са установени само две находища на вида в горски площи. В резултат от проведените 
собствени теренни проучвания и анализ на резултатите от проект „ Картиране и определяне 
на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 
2013), площта на подходящите местообитания е 544.71 хектара, а общата площ на 
потенциалните местообитания е 956.56 хектара, вида не е установен. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

При теренните работи вида не е установен. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин – Жм1 
и Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска махала не засяга негови потенциални 
местообитания. 

 Оценка: Не се очаква въздействие (Степен 0) 
 
 1087 Алпийска розалиа (Rosalia alpina)  

Разпространение и биология. Среща се в цялата страна, основно в зоната на 

разпространение на буковите гори. Възрастните се срещат по стоящи стари дървета с ясни 
симптоми на загниване, дънери от стоящи мъртви дървета или изкоренени големи дървета, 
паднали по земята. 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на 
ЗЗ за опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като рядка „R”. До 
настоящия момент видът не е установен в ЗЗ. В резултат от проведените собствени теренни 
проучвания и анализ на резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 
2013), площта на подходящите местообитания е 6.48 хектара, а общата площ на 

потенциалните местообитания е 43.36 хектара. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

При теренните работи вида не е установен. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин – Жм1 
и Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска махала не засяга негови потенциални 
местообитания. 

 Оценка: Не се очаква въздействие (Степен 0) 

 

 1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)  

Разпространение и биология. Развива се предимно по дъбове. Както ларвата, така и 
възрастното са свързани с наличието на стари, загниващи, но все още живи дъбови дървета. 
Възрастното лети през май-август, активно е привечер или през ранните часове на нощта. 
Среща се в цялата страна. 
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 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на 
ЗЗ за опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като рядка „R”. До 
настоящия момент са установени три находища на вида в горски площи. В резултат от 
проведените собствени теренни проучвания и анализ на резултатите от проект „ Картиране 
и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза 
І” ( МОСВ 2013), площта на подходящите местообитания е 381.11 хектара, а общата площ 
на потенциалните местообитания е 643.86 хектара. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

При теренните работи вида не е установен. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин – Жм1 
и Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска махала не засяга негови потенциални 
местообитания. 

 Оценка: Не се очаква въздействие (Степен 0) 

 

 1089 Буков сечко (Morimus funereus)  

Разпространение и биология. Обитава широколистни и смесени гори. Микрохабитат – 
върху, във или под гниеща, влажна дървесина (стволове, трупи, дънери, пънове, кори от 
дървета), лежаща на земната повърхност, най-често на Fagus, Quercus, Populus, Castanea и 

Abies. Ларвите се развиват под кората на дървета. Възрастното се среща през април-

септември. Пикове в числеността му през първата половина на май и втората половина на 
юни. 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на 
ЗЗ за опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като рядка „R”. До 
настоящия момент са установени три находища на вида в горски площи, отстоящи на 
повече от 5 км от трасето на АМ „ Хемус”. В резултат от проведените собствени теренни 
проучвания и анализ резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), площта на 
подходящите местообитания е 750.18 хектара, а общата площ на потенциалните 
местообитания е 858.16 хектара. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

При теренните работи вида не е установен. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин – Жм1 
и Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска махала не засяга негови потенциални 
местообитания. 

 Оценка: Не се очаква въздействие (Степен 0) 

 

 4064 Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis)  

Разпространение и биология. Дунавски водосбор - Дунав, Искър (от устието до Карлуково 
и р. Панега), Вит, Янтра (от устието до Раданово), Русенски Лом; от 0 до 200 м.н.в. 
Литореофил, който се намира по-рядко и в останалите биоценози. В българския сектор на 
р. Дунав е установена максимална плътност до 120 екз./м2

 и биомаса 4.2 g/м2
. Широко 

разпространен и масов вид, но по-рядък от другите два вида на р. Theodoxus, известни от 
българския сектор на р. Дунав. 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „ А”, като популацията на вида е означена като много рядка “V”. 

Досега не са установени находища на вида в ЗЗ, т.е. отъстват ефективно заети 
местообитания. 
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 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин. 

При теренните работи вида не е установен. Новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин – Жм1 
и Пп1 в землището на с. Славщица – Василковска махала не засяга негови потенциални 
местообитания. 

 Оценка: Не се очаква въздействие (Степен 0) 

 

5.6. ЗЗ BG0000266 „Пещера Мандрата” 

 

 По експертна оценка, предвид, това че липсват в района на ЗЗ BG0000266 
„Пещера Мандрата” в обхват от повече от 1000 метра предвиждания от ОУП, преки и 
косвени въздействия върху местообитанията и видовете, структурата, целите и 
функциите на тази зона не се очакват и няма да бъдат разглеждани. 

 

5.7 Защитени зони по Директива 2009/147/ЕЕС за съхранение на дивите птици 
 
 5.7.1 ЗЗ BG0002109 „ Васильовска планина” 

BG0002109 Васильовската планина, обявена със Заповед №РД-529/26.05.2010 г. на 
Министъра на околната среда и водите /обн. ДВ бр. 48/25.06.2010 г./, включена в списъка на 
защитени зони, приети с Решение на МС №122/2007 год. /ДВ бр. 21/2007г./. Разположена е 
върху обща площ от 45471.92 ха. В границите на Община Угърчин попада в землищата на 
селата Кирчево, Лесидрен, Славщица и Сопот. 

 

Характеристика на територията на засегнатите от УЗ и територии от ОУП 
Угърчин 

 Предвижданията на ОУП Угърчин засягат територии на обща площ то 1259,651 дка 
или 0,28% от общата площ на зоната в землищата на селата Кирчево, Лесидрен и Сопот, като 
са определени територии с устройствени режими от типа на: добив на полезни изкопаеми, 
ДопСоп, Жм, Жм1, Пп1, Пч1, Соп1, Ов1, Ос1, Оо. Подробно са представени всяка от 
устройствените зони и територии в Приложение 1 на ДОСВ. 

 При теренните обходи се установи, че голяма част от предвидените устройствени 
зони или територии са вече съществуващи и са антропогенизирани. 

 В резултат на проведения анализ се установи, че: 
1. Землище с. Кирчево 
Обособени са УЗ и територии от типа Пч1, Пп1, Жм1, ДопСоп, Гробище и Територия  

за добив на полезни изкопаеми на площ от 174,531 дка. 
 От теренните обходи се установи, че близо 50% от предложените УЗ и територии са 

съществуващи и/или такива преминали процедурите по реда на Глава 6 от ЗООС. Реално 
засегнатата площ, която предстои да се урбанизира и да влезе в регулацията на с. Кирчево в 
резултат на прилагането на ОУП е 92,605 дка. От тях от нива в Гробищен парк, ще се 
превърнат 49,688 дка, Територия за добив на полезни изкопаеми - Пасище, Широколистна 
гора – 23,170 дка (издадено Решение ПН-34-ПР/2013 г. да се изготви ДОВОС), ДопСоп – 
ливада + ливади вече превърнати в ниви - 4,902 дка+9,246 дка – 19,05, Жм1 – 
Дере+Нива+Ливада - 3,055+0,044+2,500 – 5,599 дка. 

 Описаните територии представляват предимно трофични местообитания за видовете 
предмет на опазване в ЗЗ BG0002109 „ Васильовска планина”. 
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Таблица 5.54 Разпределение на териториите в землището на с. Кирчево, преди и 
след прилагане на ОУП (резултати от теренни проучвания)  

№ 
УЗ/Територия от 

ОУП Угърчин 

Характер на 
територията 

преди въвеждане 
на ОУП, резултат 

от теренни 
обследвания 

Засегната 
площ от ЗЗ 

преди 
въведждане 
на ОУП, дка 

Характер на 
територията 

след 
въвеждане на 

ОУП 

Реално 
засегната 

площ от ЗЗ 
след 

реализацията 
на ОУП, дка 

1.  Гробищен парк Нива 49,688 Гробищен парк 49,688 

2.  

Територия за добив 
на полезни 
изкопаеми 

Пасище, 
Широколистна 

гора 

23,170 Кариера 23,170 

3.  Пч1 
Урбанизирана 

територия 
9,698 

Урбанизирана 
територия 

0 

4.  ДопСоп Съществуващи 
черни пътища и 

основи се 
селскостопански 

сгради, месни 
пътища 

21,483 

 

 

 

Урбанизирана 
територия 

 

0 

 

 

 

Ливади  

4,902 

 

 

Урбанизирана 
територия 

 

 

4,902 

 

 

 
ДопСоп 

 

Ливади, 
превърнати в ниви 
и овощни градини 

 

 

9,246 

Урбанизирана 
територия 

 

 

9,246 

5.  Жм1 

Съществуващо 
дворно място, 
стопански и 

жилищни 
постройки 

33,544 
Урбанизирана 

територия 
0 

Дере 

 

3,055 

 

Урбанизирана 
територия 

 

3,055 

 

Нива 
 

0,044 

 

Урбанизирана 
територия 

 

0,044 

 

Ливада 

2,500 

 

Урбанизирана 
територия 

2,500 
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6.  Пп1 

Съществуващ 
стопански двор с 

изградена 
съпътстваща 

инфраструктура 

17,201 
Урбанизирана 

територия 
0 

 

Обща площ 

преди въвеждане 
на ОУП 

174,531 

Обща площ 

след въвеждане 
на ОУП 

92,605 

 

2.Землище с. Лесидрен 

Обособени са УЗ и територии от типа Пп1, Жм1, ДопСоп, Соп1, Ов1, Ос1, Гробищен 
парк и Територия  за добив на полезни изкопаеми на площ от 1069,318 дка. 

 

От теренните обходи се установи, че над 60% от предложените УЗ и територии са 
съществуващи, като реално засегнатата площ, която предстои да се урбанизира и да влезе в 
регулацията на с. Лесидрен в резултат на прилагането на ОУП е 343,577 дка. От направените 
анализи на данните събрани от теренни обследвания, съществуващите обекти и 
предвижданията на ОУП се установи, че разпределението на площите предвидени за 
урбанизиране по устройствените зони и територии в размер на 343,577 дка са както следва: 

 

1. Гробищен парк по НТП-ливада – 0,552 дка; 
2. Територия за добив на полезни изкопаеми с НТП - Пасище, иглолистна гора, нива, 

ливади – 20,120 дка. Издадено Решение за ОВОС ПН-1-1/2012 г. за ИП на фирма „ЩАЙН 
ГРУП“ ЕООД; 

3. ДопСоп  
– имоти с НТП-ливади и реално на терен ливади или изменени в пасища - 11,729 дка; 
- имоти с НТП-ливади и пасища – превърнати в ниви и овощи градини - 70,79 дка; 
- имоти с НТП-пасища и реално на терен пасища - 3,357; 

4. Жм1 – имоти с НТП - дере  и нива - 5,440 дка; 
5. Пп1 – имот с НТП – Нива – 0,708 дка; 
6. Ос1 - имоти с НТП-Ливади - 43,113 дка, имоти с НТП-Пасища – 182,988 дка и 

имот с НТП – дере – 4,78 дка. 
 

 Описаните територии представляват предимно трофични местообитания за видовете 
предмет на опазване в ЗЗ BG0002109 „ Васильовска планина”. 
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Таблица 5.55 Разпределение на териториите в землището на с. Кирчево, преди и 
след прилагане на ОУП (резултати от теренни проучвания) 

№ 

УЗ/Терито
рия от 
ОУП 

Угърчин 

Характер на 
територията 

преди въвеждане 
на ОУП, 

резултат от 
теренни 

обследвания 

Засегната площ 
от ЗЗ преди 

въвеждане на 
ОУП, дка 

Характер на 
територията 

след 
въвеждане на 

ОУП 

Реално 
засегната площ 

от ЗЗ след 
реализацията 
на ОУП, дка 

1.  
Гробищен 

парк 
Ливада 0,552 

Гробищен 
парк 

0,552 

2.  

Територия 
за добив на 

полезни 
изкопаеми 

Пасище, 
иглолистна гора, 

нива, ливади 

20,120 Кариера 20,120 

3.  ДопСоп Съществуващи 
черни пътища и 

основи на 

селскостопански 
сгради, местни 

пътища, 

стопански 
дворове 

56,394 

 

 

 

Урбанизирана 
територия 

 

0 

 

 

 

Ливади  

11,729 

 

Урбанизирана 
територия 

 

 

11,729 

 

 

4. ДопСоп 
 

Ливади и 
Пасища, 

превърнати в 
ниви и овощни 

градини 
 

 

70,79 

Урбанизирана 
територия 

 

 

70,79 

5. ДопСоп 
 

Пасище 
 

3,357 Урбанизирана 
територия 

 

 

3,357 
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6.  
ДопСоп 

 

Пасище, Ливади 
и Ниви 

превърнати в 
урбанизирани 
територии – 

производствени 
сгради, 

стопански 
постройки и 
дворни места 

 

 

78,21 

Урбанизирана 
територия 

 

 

0 

7. Жм1 

Съществуващо 
дворно място, 
стопански и 

жилищни 
постройки 

 

145,787 
Урбанизирана 

територия 
0 

Дере 

 

2,354 

Урбанизирана 
територия 

 

2,354 

Нива 
 

3,086 

Урбанизирана 
територия 

 

3,086 

8. Жм1 

Ливади, пасища, 
ниви превърнати 
с урбанизирани 

територии - 
жилищни и 
стопански 
постройки, 

дворни места 

110,797 

Урбанизирана 
територия 

 

0 

9. Пп1 

Съществуващ 
стопански двор с 

изградена 
съпътстваща 

инфраструктура 

33,769 
Урбанизирана 

територия 
0 

10. Пп1 Ливади, пасища, 
ниви превърнати 
с урбанизирани 

територии – 

стопански 
дворове със 

43,605 Урбанизирана 
територия 

0 
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стопански, 
производствени 

на складови 
постройки 

 
11. Пп1 Нива 0,708 Урбанизирана 

територия 

0,708 

12. Соп1 Съществуващи 
жилищни и 
стопански 
постройки  

стопански двор, 
производствени 

сгради с  
изградена 

съпътстваща 
инфраструктура 
– урбанизирани 

територии 

37,435 

 

Урбанизирана 
територия 

0 

13. Ов1 Ливади, пасища, 
ниви, овощни 

градини 
превърнати с 
урбанизирани 
територии – 

стопански 
дворове със 
стопански, 

произовдствени 
на складови 
постройки 

 

52,277 Урбанизирана 
територия 

0 

14. Ов1 Съществуващи 
жилищни и 
стопански 

постройки  – 

урбанизирани 
територии 

 

23,689 

 

Урбанизирана 
територия 

0 

15. Ос1 Ливади, пасища, 65,52 Урбанизирана 0 
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ниви, овощни 
градини 

превърнати с 
урбанизирани 
територии – 

стопански 
дворове със 
стопански, 

произовдствени 
на складови 
постройки 

 

територия 

16. Ос1 Съществуващи 
жилищни и 
стопански 
постройки, 

горски пътища  – 

урбанизирани 
територии 

 

78,258 Урбанизирана 
територия 

0 

17. Ос1 Ливади 43,113 Урбанизирана 
територия 

43,113 

18. Ос1 Пасища 182,988 Урбанизирана 
територия 

182,988 

19 Ос1 Дере 4,78 Урбанизирана 
територия 

4,78 

 

Обща площ 

преди въвеждане 
на ОУП 

1069,318 

Обща площ 

след 
въвеждане на 

ОУП 

343,577 

(*и по НТП - КВС) 

(**по КВС са ливади, пасища, ниви, но съществуват от дълги години, като стопански  

обекти) 

(***по КВС са ливади, пасища, ниви, но съществуват от дълги години, като стопански 
обекти) 

(****по КВС са определени за ниско застрояване и пътища) 
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(*****по КВС са ливади, пасища, ниви, но съществуват от дълги години, като 
стопански обекти) 

(****** по КВС са определени за ниско застрояване и пътища) 

3. Землище с. Сопот 

Обособени са УЗ и територии от типа ДопСоп, Оо, Пп1 и Жм на площ от 15,802 дка. 
От теренните обходи се установи, че почти всички имоти включени в тези УЗ са 

урбанизирани с едно изключение имот 68076.241.56, който е с НТП-нива и от него се 
отнемат само 5,417 дка. Т.е. може да се очаква пряко въздействие върху трофични 
местообитания на птици предмет на опазване в ЗЗ BG0002109 „ Васильовска планина” на 
тази площ.  

Таблица 5.56 Разпределение на териториите в землището на с. Сопот, преди и след 
прилагане на ОУП (резултати от теренни проучвания)  

№ 
УЗ/Територия от 

ОУП Угърчин 

Характер на 
територията 

преди 
въвеждане на 

ОУП, резултат 
от теренни 

обследвания 

Засегната 
площ от ЗЗ 

преди 
въведждане 
на ОУП, дка 

Характер на 
територията 

след 
въвеждане 

на ОУП 

Реално 
засегната 

площ от ЗЗ 
след 

реализацията 
на ОУП, дка 

1. 
ДопСоп 

 
местен път 

 

3,270 

Урбанизирана 
територия 

 

 

0 

1. Оо Съществуващи 
заведение и 
съпътстваща 

инфраструктура 

2,91 Урбанизирана 
територия 

0 

2. Пп1 Съществуващ 
стопански двор 

с изградена 
съпътстваща 

инфраструктура 
– урбанизирана 

територия 

1,386 Урбанизирана 
територия 

0 

1. Пп1 Нива 5,417 Урбанизирана 
територия 

5,417 

2. Жм 
местен път 2,819 

Урбанизирана 
територия 

0 

 
Обща площ 

преди 
15,802 

Обща площ 

след 
5,417 
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въвеждане на 
ОУП 

въвеждане на 
ОУП 

От направения анализ на резултатите от теренните проучвания и наличната 
информация от предварителния проект на ОУП, се налагат няколко извода: 

4. Общата засегната площ от територията на ЗЗ BG0002109 Васильовска планина, 
съгласно предвижданията на ОУП, възлиза на 1259,651 дка или 125,9651 ха или 0,27% от 
общата площ на защитената зона (45471,92 ха); 

5. От 125,9651 ха предвидени за убранизиране територии, 82,0769 ха или 65,16% са 
вече урбанизирани или антропогенно повлияни и напълно или частично изключват 
присъствието на гнездови или трофични местообитания на видовете птици предмет на 
опазване в ЗЗ BG0002109 Васильовска планина; 

6. На площ от 43,6182 ха или 34,84% от предвидените територии по ОУП се 
предвиждат УЗ и територии, в които се очаква отрицателно въздействие върху трофични и 
гнездови местообитания на видове предмет на опазване в ЗЗ BG0002109 Васильовска 
планина или 0,095% от общата площ на зоната. Това са предимно ливади, пасища и ниви, но 
също така дерета и ливади и пасища, частично % превърнали се в гори-самозалесили се 
територии. 

4.с. Кирчево  

Реално засегнатата площ, която предстои да се урбанизира и да влезе в регулацията на 
с. Кирчево в резултат на прилагането на ОУП е 92,605 дка. От тях от нива в Гробищен парк, 
ще се превърнат 49,688 дка, Територия за добив на полезни изкопаеми - Пасище, 
Широколистна гора – 23,170 дка (издадено Решение ПН-34-ПР/2013 г. да се изготви 
ДОВОС), ДопСоп – ливада + ливади вече превърнати в ниви - 4,902 дка+9,246 дка – 14,148; 

Жм1 – Дере+Нива+Ливада - 3,055+0,044+2,500 – 5,599 дка. 
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Фиг. 5.54  Местоположение на гробищен парк в с. Кирчево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.55 Местоположение на територия за добив на полезни изкопаеми в 
землището на с. Кирчево (концесионна площ за добив на пясъчници на фирма 
ТЕХСЕЛ ООД) 
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Фиг. 5.56 Местоположение на УЗ ДопСоп в землището на с. Кирчево  

 

 

Фиг. 5.57 Местоположение на УЗ ДопСоп в землището на с. Кирчево, който са в 
степен на запазили относително естествения си вид и носят характеристиките на 
трофични или гнездови местообитания. 

 

 

 

 

Фиг. 5.58 Местоположение на УЗ Жм1 в землището на с. Кирчево, който са в 
степен на запазили относително естествения си вид и носят характеристиките на 
трофични или гнездови местообитания. 
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От теренните обходи се установи, че над 60% от предложените УЗ и територии са 
съществуващи, като реално засегнатата площ, която предстои да се урбанизира и да влезе в 
регулацията на с. Лесидрен в резултат на прилагането на ОУП е 343,577 дка. От направените 
анализи на данните събрани от теренни обследвания, съществуващите обекти и 
предвижданията на ОУП се установи, че разпределението на площите предвидени за 
урбанизиране по устройствените зони и територии в размер на 343,577 дка са както следва: 

1. Гробищен парк по НТП-ливада – 0,552 дка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.59 Местоположение на гробищен парк - ливада в с. Лесидрен 

2. Територия за добив на полезни изкопаеми с НТП - Пасище, иглолистна гора, нива, 
ливади – 20,120 дка. Издадено Решение за ОВОС ПН-1-1/2012 г. за ИП на фирма „ЩАЙН 
ГРУП“ ЕООД; 



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

447 

Фиг. 5.60 Местоположение на територия за добив на полезни изкопаеми в 
землището на с. Лесидрен (концесионна площ за добив на пясъчници на фирма 
„ЩАЙН ГРУП“ ЕООД) 

3. ДопСоп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.61 Местоположение на УЗ ДопСоп с всички имоти в нея в землището на с. 
Лесидрен  

– имоти с НТП-ливади и реално на терен ливади или изменени в пасища - 11,729 дка; 

Фиг. 5.62 Местоположение на УЗ ДопСоп в имот 7.776 – НТП-ливада и площ от 11,729 дка в 
землището на с. Лесидрен 
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- имоти с НТП-ливади и пасища – превърнати в ниви и овощи градини - 70,79 дка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.63 Местоположение на УЗ ДопСоп в имоти в Масив 7 с НТП-ливади и 
пасища превърнативи в ниви и овощни градини в землището на с. Лесидрен 

 

 

 

Фиг. 5.64 Местоположение на УЗ ДопСоп в имоти в Масив 12 с НТП-ливади и 
пасища превърнативи в ниви и овощни градини в землището на с. Лесидрен 
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- имоти с НТП-пасища и реално на терен пасища - 3,357. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.65 Местоположение на УЗ ДопСоп в имот 7.776 – НТП-пасище и площ от 
3,357 дка в землището на с. Лесидрен 

4. Жм1 – имоти с НТП - дере  и нива - 5,440 дка; 
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Фиг. Местоположение на УЗ Жм1 с всички имоти в нея в землището на с. 
Лесидрен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.67 Местоположение на УЗ Жм1 в имот 11.101 – НТП-дере и площ от 2,354 
дка в землището на с. Лесидрен 

 

Фиг. 5.68 Местоположение на УЗ Жм1 в имот 14.13 – НТП-нива и площ от 3,086 
дка в землището на с. Лесидрен 
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5. Пп1 – имот с НТП – Нива – 0,708 дка; 

Фиг. 5.69 Местоположение на УЗ Пп1 с всички имоти в нея в землището на с. 
Лесидрен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.70 Местоположение на УЗ Пп1 в имоти 200.80 и 200.83 – НТП-нива и площ 
от общо 0,708 дка в землището на с. Лесидрен 
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6. Соп1 – изцяло урбанизирани територии в предвижданията на ОУП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.71 Местоположение на УЗ Соп1 с всички имоти в нея в землището на с. 
Лесидрен 

7. Ов1 - изцяло урбанизирани територии в предвижданията на ОУП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.72 Местоположение на УЗ Ов1 с всички имоти в нея в землището на с. 
Лесидрен 
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8. Ос1 - имоти с НТП-Ливади - 93,278 дка, имоти с НТП-Пасища – 182,988 дка и 
имот с НТП – дере – 4,78 дка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.73 Местоположение – обобщен модел на УЗ Ос1 с всички имоти в нея в 
землището на с. Лесидрен 

- Имоти с НТП-Пасища и реално пасища на терен – 182,988 дка и имот 9.126 – НТП-

дере – 1,342 дка. Пасища са описани в Приложение 1 на ДОСВ. 
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Фиг. 5.74 Местоположение на УЗ Ос1 в имоти с НТП-пасище и реално на терен 
пасище, резултат от проучване в землището на с. Лесидрен – северно от язовирната 
стена на яз. Сопот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.75 Местоположение на УЗ Ос1 в имоти с НТП-пасище и реално на терен 
пасище или трансформирани ливади в пасища, резултат от проучване в землището на 
с. Лесидрен – южно от язовирната стена на яз. Сопот. 

- НТП-Ливади - 43,113 дка, като частично ливадите са трансформирани в силно 
обрасли пасища и дъбови гори в резултат на сукцесията или залесителни мероприятия. 
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Фиг. 5.76 Местоположение на УЗ Ос1 в имоти с НТП-ливада и реално на терен 
ливади или трансформирани ливади в частично дъбови гори, резултат от проучване в 
землището на с. Лесидрен – южно от язовирната стена на яз. Сопот. 

- Ос1 – имот 10.111 с НТП-дере и площ от 3,438 – храсти и единични дъбове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.77 Местоположение на УЗ Ос1 в имот 10.111 с НТП-дере и площ от 3,438 – 

храсти и единични дъбове, резултат от проучване в землището на с. Лесидрен – южно от 
язовирната стена на яз. Сопот. 

От теренните обходи в землището на с. Сопот се установи, че почти всички имоти 
включени в тези УЗ са урбанизирани с едно изключение УЗ Пп1 в имот 68076.241.56, който е 
с НТП-нива и от него се отнемат само 5,417 дка. Т.е. може да се очаква пряко въздействие 
върху трофични местообитания на птици предмет на опазване в ЗЗ BG0002109 „ Васильовска 
планина” на тази площ. 
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Фиг. 5.78 Местоположение на УЗ Пп1 в имот в имот 68076.241.56, който е с НТП-

нива и от него се отнемат само 5,417 дка, резултат от проучване в землището на с. 
Сопот. 

Въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху дивите 
птици, включени в Приложение І, Предмет на опазване в ЗЗ BG0002109 

Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos) 

Биология на вида: Рядък вид кълвач. Белогърбият кълвач е вторият най-рядък 

представител на сем. Кълвачови (Picidae) в България. Разпространен е основно в Странджа, 
Стара планина, Рило-Родопския масив, Беласица, Славянка и др., като обитава главно 
широколистни и смесени (по-рядко иглолистни) гори със стари дървета между 200 м.н.в. и 
горната граница на гората в планините. Гнезди в стари гори с повалени и паднали дървета. 
Постоянен вид. Предпочита широколистни гори. В иглолистните гори е по-многочислен в 
смърчовите гори. „ Застрашен вид” включен в Червената книга на България. 

Състояние на популацията в ЗЗ: Гнезди с численост около 5 двойки в зоната. Зоната е 
от значение за опазване на вида. Единственият подходящ хабитат за вида е в устройствена 
територия – добив за полезни изкопаеми в землището на с. Кирчево. В района УЗ на ОУП 
видът не е установен. Територията е подходяща за ефективно трофично местообитание на 
вида. 

Оценка на въздействието: 

Спред направените теренни проучвания в имот 042048 попада части от горски отдел 
28-ю и 28-щ на площ от 17,97 дка по ЛУП на ДГС лесидрен 2014-2024, в които са налични 
букови дървета на възраст между 70-90 г., за които може да се определи територията за вида, 
от типа местообитание  високо качество – гори във фаза старост. 

Районът предоставя подходящо ефективно трофично местообитание на вида. Очакват 
преки въздействия като унищожаване или фрагментация ефективно трофично 
местообитание, но без да се очаква смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 

Биология на вида: Белоопашатият мишелов е постоянен, гнездещо-прелетен, 

преминаващ и зимуващ вид за територията на страната. „ Уязвим вид” включен в Червената 
книга на България. Обитава предимно скали и скални масиви. Ловува в открити тревни 
местообитания и агроекосистеми. Популацията му постепенно нараства на територията на 
страната. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона е установена една гнездяща двойка. 
В района на УЗ на ОУП не са установени подходящи условия за гнездене на вида и видът не 
е установен като гнездящ. 

Оценка на въздействието: 
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Районът на УЗ Ос1, ДопСоп – землище с. Лесидрен в териториите запазили естествения 
или полуестествения си характер предоставя подходящо ефективно трофично местообитание 
на вида. Очакват преки въздействия като унищожаване или фрагментация ефективно 
трофично местообитание, но без да се очаква смъртност на индивиди, прогонване на птици 
или влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla)  

Биология на вида: Палеарктичен вид, който населява по-голяма част от Евразия. Унас 
гнезди, мигрира и зимува. Строи масивни гнезда по високи дървета в близост до водоеми. 

Гнездовищата у нас са съсредоточени по р. Дунав и Черноморското крайбрежие. Размера на 
популацията му е около 10-15 двойки (Янков, 2007). „ Уязвим вид” включен в Червената 
книга на България. Местообитания на вида са крайбрежия на водоеми богати на риба и 
водоплаващи птици. През зимата числеността на вида в страната се увеличава. 

Състояние на популацията в ЗЗ: Установен е като зимуващ и преминаващ през 

защитената зона. Числеността му е много ниска, а наблюденията нередовни и инцидентни. 

Оценка на въздействието: 

Териториите предвидени за УЗ на ОУП не попада в потенциално или ефективно 
трофично или гнездово местообитание на вида. 

Засегнатите територии не предостават подходящи условия за вида. Не се очакват преки 
или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност 
на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Бухал (Bubo bubo) 

Биология на вида: Палеарктичен вид, чийто ареал обхваща Западна и Централна 

Европа, Апенинския и Балканския полуостров, Закавказието, европейската и азиатската част 
на Русия, Ирак, Иран, Турция, Йордания, Сирия, Израел, Северен Индокитай, о. Сахалин. 
Петрофилен вид, обитаващ скалните венци и ниши. Слабо посещавани от човека 
труднодостъпни места, главно в скални масиви и сипеи, пещери, окрайнини на гори, 
разредени стари гори, често в речни долини, близо до реката. „ Застрашен вид” включен в 
Червената книга на България. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона гнезди с численост от 6 двойки. В 
района на УЗ на ОУП не са установени подходящи условия за гнездене на вида и видът не е 
установен като гнездящ. УЗ и територии не попадат в потенциално или ефективно трофично 
или гнездово местообитание на вида.  

УЗ и територии или в близост до тях не предоставя подходящи условия за вида, тъй 
като в близост липсват скални масиви, сипеи, пещери - подходящи местообитания за бухала.. 

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



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

458 

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

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Бял щъркел (Ciconia ciconia) 

Биология на вида: Палеарктичен вид, който гнезди в Европа (без Финландия, Норвегия, 
Англия, Ирландия, Исландия и Кипър), Азия и Африка. Европейската популация е около 180 

000 гнездещи двойки. Синантропен вид, който гнезди предимно в населени места. „Уязвим 
вид” включен в Червената книга на България. У нас популацията наброява около 5 000 
двойки. Храни се в по-обширните обработваеми площи и влажните зони и ливади. 

 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 5 

двойки. В района на УЗ и територии гнезди 1 двойка в регулацията на с. Лесидрен. 
Предвижданията не засягат гнездовата територия на този синантропен вид, а частично 
негови трофични местообитания в УЗ Ос1 – землище с. Лесидрен. 

- НТП-Ливади - 43,113 дка, като частично ливадите са трансформирани в силно 
обрасли пасища и дъбови гори в резултат на сукцесията или залесителни мероприятия. 

Фиг. 5.79 Местоположение на УЗ Ос1 в имоти с НТП-ливада и реално на терен 
ливади или трансформирани ливади в частично дъбови гори, резултат от проучване в 
землището на с. Лесидрен – южно от язовирната стена на яз. Сопот. 

Оценка на въздействието: 

Териториите на УЗ Ос1 в имоти с НТП-ливада и реално на терен ливади попада в 
ефективно трофично местообитание на вида. В обхвата на УЗ и територии не се засяга гнездо 

на вида. 
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Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

Биология на вида: Европейски вид, населяващ Европа, Северозападна Африка и 

Близкият Изток. Обитава смесени и широколистни келяви горички на границата между 
откритите пространства и гората, сухи тревни съобщества и храсталаци. Представена е 

 

В добра численост през гнездовия период в цялата страна. Видът е уязвим към унищожаване 
и деградация на подходящите местообитания, както и унищожаване на хранителната база. 
 

Състояние на популацията в ЗЗ: В ЗЗ BG0002109 „ Васильовска планина” видът е с 
численост около 135 двойки. Среща се в просеки сред горски масиви, поляни, сечища и др. 
Не е установена по време на теренните проучвания, но в УЗ Ос1 землище с. Лесидрен – 
южно от стената на язовир Сопот в териториите заети от ливади и пасища и най-вече тези 
трансформирани от ливади и пасища и частично или напълно превърнати в гори (предимно 
дъбови) или при екотона. В тези територии има подходящи гнездови и трофични 
местообитания на вида. Не е установена и като гнездяща в Ос1. 

Оценка на въздействието: 

Не е установена по време на теренните проучвания, но в УЗ Ос1 землище с. Лесидрен – 

южно от стената на язовир Сопот в териториите заети от ливади и пасища и най-вече тези 
трансформирани от ливади в пасища и пасищта и в частично или напълно превърнати в гори 
(предимно дъбови) или при екотона. В тези територии има подходящи гнездови и трофични 
местообитания на вида. Не е установена и като гнездяща в Ос1. Очаква се преки и косвен 
въздействия като унищожаване или фрагментация на местообитания, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 

Биология на вида: Европейско-Туркестански вид, разпространен почти в цяла Европа, 
Мала и Средна Азия. Гнездещ, прелетен вид. В България са установени 25000-75000 двойки 
(Янков, 2007). Обитава храсталаци и тревни съобщества, ниви, лозя, поляни, окрайнини на 
гори, овощни градини и др. до около 1200 м.н.в. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В ЗЗ BG0002109 „ Васильовска планина” видът с 
численост около 55 двойки. Не е установена през нито един сезон по време на теренните 
проучвания в района на предвижданията на УЗ и територии. Съществуват потенциални 
гнездови и трофични местообитания в УЗ Ос1 землище с. Лесидрен – южно от стената на 
язовир Сопот в териториите заети от ливади и пасища и най-вече тези трансформирани от 
ливади в пасища и пасищта и в частично или напълно превърнати в гори (предимно дъбови) 
или при екотона, както и в УЗ ДопСоп в землището на с. Лесидрен в териториите запазили се 
като естествени ливади и пасища на граицата със землището на с. Кирчево. 

Оценка на въздействието: 

Съществуват потенциални гнездови и трофични местообитания в УЗ Ос1 землище с. 
Лесидрен – южно от стената на язовир Сопот в териториите заети от ливади и пасища и най-



 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 
 

 
 
 

460 

вече тези трансформирани от ливади в пасища и пасищта и в частично или напълно 
превърнати в гори (предимно дъбови) или при екотона, както и в УЗ ДопСоп в землището на 
с. Лесидрен в териториите запазили се като естествени ливади и пасища на граицата със 
землището на с. Кирчево. Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или 
фрагментация на местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 

Биология на вида: Принадлежи към фауната на стария свят. Разпространено е в Южна 
Европа и Южна Азия. Гнезди в дупки по бреговете на реки, язовири, рибарници, старици на 
реки и др. с чисти води и богати на риба. Храни се с дребни рибки, жаби и насекоми. 
Постоянен вид у нас с размер на популацията около 1000 – 2000 двойки. 

 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът е с численост около 11 двойки. Не е установен като гнездящ в новите УЗ и територии 

предвиден в ОУП.  

Оценка на въздействието: 

УЗ и територии или в близост до тях не предоставя подходящи условия за вида, тъй 
като в близост липсват дупки по бреговете на реки, язовири, рибарници, старици на реки и 
др. с чисти води и богати на риба. Не се очакват преки или косвени въздействия като 
унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на 
птици или влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Козодой (Caprimulgus europaeus) 

Биология на вида: Палеарктичен вид, населяващ Европа, Азия и Северозападна Африка. 
Гнездящ, прелетен вид. Обитава гори в близост до сечища. Активен е привечер и през нощта. 
Храни се с насекоми, ловува над открити площи, сечища и изредени гори. По-рядък е в 
иглолистните и смесени гори. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 
видът е с численост около 120 двойки. Не е установен по време на теренните проучвания 
като гнездящ в новите УЗ и територии предвиден в ОУП. Съществуват потенциални 
трофични местообитания в УЗ Ос1 землище с. Лесидрен – южно от стената на язовир Сопот 
в териториите заети от ливади и пасища и най-вече тези трансформирани от ливади в пасища 
и пасищта и в частично или напълно превърнати в гори (предимно дъбови) или при екотона, 
както и в УЗ Ос1 северно от стената на язовира. 

Оценка на въздействието: 

Съществуват потенциални трофични местообитания в УЗ Ос1 землище с. Лесидрен – 

южно от стената на язовир Сопот в териториите заети от ливади и пасища и най-вече тези 
трансформирани от ливади в пасища и пасищта и в частично или напълно превърнати в гори 
(предимно дъбови) или при екотона, както и в УЗ Ос1 северно от стената на язовира. 
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Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Лещарка (Bonasa bonasia) 

 

Биология на вида: Сибирски вид, гнездящ в Северна Европа. Балканския полуостров е 
южна граница на вида. Гнезди в стари разредени горски формации с богат подлес и 
крайречна широколистна растителност. Вид който гнезди в планините – Рила, Пирин, 
Западни Родопи и Стара планина при надморска височина над 800 м. Лещарките са 
чувствителни към човешко присъствие и водят скрит начин на живот. Избягват курортни 
зони и населени места поради целогодишното антропогенно натоварване. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът е с численост около 28 двойки. Не е установена през нито един сезон по време на 
теренните проучвания в района. Не са налични гнездови или трофични местообитания на 
вида. Гнезди в южните високи части на зоната. 

Оценка на въздействието: 

УЗ и територии или в близост до тях не предоставя подходящи условия за вида, тъй 
като в близост липсват стари разредени горски формации с богат подлес и крайречна 
широколистна растителност. Не се очакват преки или косвени въздействия като 
унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на 
птици или влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Ливаден дърдавец (Crex crex) 

Биология на вида: Европейски вид, гнездящ в Европа и Азия. Прелетен, зимува в 

Африка.Обитава влажни ливади в близост до водоеми. Среща се в естествените, сенокосни 
ливади около реките. Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Мъжките са силно 
териториални. Площта на индивидуалните участъци е средно 8,9 ha. Храни се с насекоми – 
предимно скакалци, също с червеи и голи охлюви. „Уязвим вид” включен в Червената книга 
на България. 

 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 
видът е с численост около 178 двойки. Не е установен през нито един сезон по време на 
теренните проучвания в районите на новите УЗ и територии от ОУП. Съществуват 
потенциални гнездови и трофични местообитания в УЗ Ос1 и ДопСоп в землището на с. 
Лесидрен. 

Оценка на въздействието: 

Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 
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Съществуват потенциални гнездови и трофични местообитания в УЗ Ос1 и ДопСоп в 
землището на с. Лесидрен. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Малка бяла чапла (Egretta garzetta) 

 

Биология на вида: Разпространена е в южните части на Европа, Азия, Африка и 

Австралия. Колониално гнездяща в смесени колонии с други чаплови птици по дървета и 
храсти в близост до реки и водоеми. Гнездещо прелетна. 

Състояние на популацията в ЗЗ: Среща се в границите на защитената зона Васильовска 
планина основно по време на миграция. Не е установена в района на новите УЗ и територии 
от ОУП. Възможно е отделни индивиди да се хранят инцидентно по време на миграция 
около яз. Сопот. Съществуват няколко имота в УЗ Ос1 в землището на с. Лесидрен в близост 
до крайбражната зона на язовир Сопот южно от стената на язовира, които са потенциални 
трофични местообитания.  

Оценка на въздействието: 

Очаква се преки и косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания на много малка площ от около 10-15 дка, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

Съществуват няколко имота в УЗ Ос1 в землището на с. Лесидрен в близост до 
крайбражната зона на язовир Сопот южно от стената на язовира, които са потенциални 
трофични местообитания. 

 Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Нощна чапла (Nycticorax nycticorax) 

Биология на вида: Повечето колонии на нощните чапли са свързани с по-големите 
влажни зони. Те обитават различни влажни зони като блата, реки и окрайнини на езера. 
Храната на нощната чапла се състои предимно от риба, въпреки, че често се срещат и 
пиявици, червеи, водни и сухоземни насекоми. Видът също така се храни и с раци, 
земноводни, гущери, змии, гризачи, птици, яйца, мърша растителна храна. “Уязвим вид” 
включен в Червената книга на България. 

 

Състояние на популацията в ЗЗ: Среща се в границите на защитената зона 

“Васильовска планина” основно по време на миграция. Не е установена в УЗ и територии на 
ОУП. По време на проучвания през нощните часове през пролетните месеци заедно със 
сивата чапла е чувана да мигрира над язовира. Налични са трофични местообитания в 
прибрежната зона около яз. Сопот в Ос1 южно от язовирната стена. 

Оценка на въздействието: 

Очаква се преки и косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания на много малка площ от около 10-15 дка, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

Съществуват няколко имота в УЗ Ос1 в землището на с. Лесидрен в близост до 
крайбражната зона на язовир Сопот южно от стената на язовира, които са потенциални 
трофични местообитания. 
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 Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Биология на вида: Индо-африкански вид, разпространен в Евразия от Пиринейския 
полуостров, Франция, Италия, Балканския полуостров, Словакия, Румъния, Унгария, Полша, 
Беларус, Естония, Украйна, Русия, на север до Петербургска област, Мала Азия, до Западен 
Китай и Индия; в Африка от Мароко до Египет. Гнездещо-прелетен и преминаващ, в 
миналото широко разпространен и често гнездящ в равнини и планини вид. Обитава 
разредени широколистни и рядко иглолистни гори в близост до открити терени, пасища и 
ливади. „Уязвим вид” включен в Червената книга на България. Откритите територии се 
ползват от змияри като подходяща трофична база. Предпочита сухи припечни места с ниска 
тревна растителност. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „Васильовска планина” 
видът е с численост около 3 двойки. Не е установен през нито един сезон по време на 
теренните проучвания в УЗ и територии на ОУП. 

Съществуват потенциални трофични местообитания в УЗ Ос1 и ДопСоп в землището 
на с. Лесидрен. 

Оценка на въздействието: 

Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

Съществуват потенциални трофични местообитания в УЗ Ос1 и ДопСоп в землището 
на с. Лесидрен. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Орел рибар (Pandion haliaetus) 

Биология на вида: Обитава разнообразни влажни зони богати на риба. Местообитанието 
винаги е свързано с водни обекти. „Критично застрашен вид” включен в Червената книга на 
България. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 
не е наблюдаван по време на миграция. Не е установен през нито един сезон по време на 
теренните проучвания. Съществуват трофични местообитания във водите на яз. Сопот, но 
същите пряко или косвено не се засягат от предвижданията на ОУП. 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване 
на съседни местообитания. 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Осояд (Pernis apivorus) 
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Биология на вида: Вид с европейски тип на разпространение. Гнезди в Западен Сибир, 
Мала Азия и Европа (без крайните северни и северозападни райони и обширните безлесни 
равнини). Зимува в Африка, южно от Сахара. „ Уязвим вид” включен в Червената книга на 
България. Предпочита високостъблени широколистни гори, но гнезди и в смесени и 
иглолистни гори до 1600–1700 m н. в. в близост до открити пространства. Откритите сухи 
тревни и храстови фитоценози са подходящо трофично местообитание за вида по време на 
миграция. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „Васильовска планина” 
видът е с численост около 7 двойки. Не е установен през нито един сезон по време на 
теренните проучвания вновите УЗ и територии на ОУП.  Не е наблюдаван в зоната и по 
време на миграция. Съеществуват подходящи трофични местообитания в в УЗ Ос1 и ДопСоп 
в землището на с. Лесидрен. 

Оценка на въздействието: 

Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

Съществуват потенциални трофични местообитания в УЗ Ос1 и ДопСоп в землището 
на с. Лесидрен. Не се очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или 
фрагментация на гнездови местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Планински кеклик (Alectoris graeca graeca) 

Биология на вида: Постоянен, гнездящ вид в защитената зона, включен в Червената 
книга на България в категорията застрашен вид. Обитава алпийски и субалпийски тревни 
съобщества от 900 до 2500 m надморска височина. Популацията на вида в страната е оценена 
на 800-1500 двойки. Отрицателно действащи фактори са прекомерния отстрел и 
безпокойството от туризъм и строителство в планините. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 
видът гнезди с численост от 7 двойки. Районът на навите УЗ и територии от ОУП не са 
местообитания на вида. 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване 
на съседни местообитания. 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) 

Биология на вида: Европейски вид с гнездови ареал в почти цяла Югоизточна Европа, 
Мала Азия и западните части на Иран. Гнезди главно в стари, предимно естествени 
широколистни гори, съставени от полски ясен (Fraxinus oxycarpa), дъб (Quercus spp.), бук 

(Fagus silvatica, Fagus orientalis) и др. Сравнително по-рядко стари овощни градини, 
дървесни плантации, градски паркове и градини. Находищата са от морското равнище до 400 

- 800 m н. в. 
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Състояние на популацията в ЗЗ:  Установена като гнездеща в защитена зона 

„Васильовска планина”, с численост около 42 двойки. Единственият подходящ хабитат за 
вида е в устройствена територия – добив за полезни изкопаеми в землището на с. Кирчево. В 
района УЗ на ОУП видът не е установен. Територията е подходяща за ефективно трофично и 
потенциално генздово местообитание на вида. 

Оценка на въздействието: 

Според направените теренни проучвания в имот 042048 попада части от горски отдел 
28-ю и 28-щ на площ от 17,97 дка по ЛУП на ДГС лесидрен 2014-2024, в които са налични 
букови дървета на възраст между 70-90 г., за които може да се определи територията за вида, 
от типа местообитание  високо качество – гори във фаза старост. 

Районът предоставя подходящо ефективно трофично и потенциално гнездово 
местообитание на вида. Очакват преки въздействия като унищожаване или фрагментация 
ефективно трофично и потенциално гнездово местообитание, но без да се очаква смъртност 
на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Сив кълвач (Picus canus) 

Биология на вида: Гнезди в стари гори, градски паркове, вилни зони. Постоянен вид. 
Застрашен вид в Червената книга на България. Отрицателно действащи фактори са 
намаляване на площта на старите гори и намаляване на трофичната база, основно мравки и 
техните ларви. 

Състояние на популацията в ЗЗ:  Установен като гнездещ в защитена зона „Васильовска 
планина”, с численост около 27 двойки. Единственият подходящ хабитат за вида е в 
устройствена територия – добив за полезни изкопаеми в землището на с. Кирчево. В района 

УЗ на ОУП видът не е установен. Територията е подходяща за ефективно трофично и 
потенциално генздово местообитание на вида. 

Оценка на въздействието: 

Спред направените теренни проучвания в имот 042048 попада части от горски отдел 
28-ю и 28-щ на площ от 17,97 дка по ЛУП на ДГС лесидрен 2014-2024, в които са налични 
букови дървета на възраст между 70-90 г., за които може да се определи територията за вида, 
от типа местообитание  високо качество – гори във фаза старост. 

Районът предоставя подходящо ефективно трофично и потенциално гнездово 
местообитание на вида. Очакват преки въздействия като унищожаване или фрагментация 
ефективно трофично и потенциално гнездово местообитание, но без да се очаква смъртност 
на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 
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Биология на вида: Средиземноморски вид. Предпочита ниски равнинни части до около 
700 м.н.в. Обитава населени места, градини, паркове и широколистни гори. Постоянен у нас 
вид с численост на популацията около 14000 до 25000 двойки. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 
видът гнезди с численост от 142 двойки. Видът е установен да търси храна около парковата 
растителност на с. Кирчево и с. Лесидрен. УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични 
местообитания на вида в Ов1 и Ос1 – южно от язовирната стена на яз. Сопот и Жм1 в 
землището на с. Лесидрен и Жм1 в землището на с. Кирчево. 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични местообитания на вида в Ов1 и Ос1 – южно от 
язовирната стена на яз. Сопот и Жм1 в землището на с. Лесидрен и Жм1 в землището на с. 
Кирчево. 

Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични и гнездови местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици 
или влошаване на съседни местообитания. Предвид това, че вида е синантропен не се очаква 
пряко въздействие, тъй като повечето елементи на строителните параметри и увеличеното % 
озеленяване компенсират загубите на гнездови и трофични местообитания на вида. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Скален орел (Aquila chrysaetos) 

Биология на вида: Придържа се към скални местообитания и по-богата хранителна база 
– лалугери, зайци, костенурки и др. Постоянен вид. Гнезди по високите части на планините, 
основно Централна и Западна Стара планина. Откритите планински хабитати са трофично 
местообитание за вида. 

Състояние на популацията в ЗЗ:  Установен като гнездеща в защитена зона 
„Васильовска планина”, с численост около 1-2 двойки. Новите УЗ и територии на ОУП не са 
подходящи местообитания за вида. Не е наблюдаван по време на теренните проучвания. 

Оценка на въздействието: 

Новите УЗ и територии на ОУП Васильовска планина”, не попадат в потенциално или 
ефективно трофично или гнездово местообитание на вида. 

Районът не предоставя подходящи условия за вида. Липсват скални масиви или 
подходящи трофични местообитания. Не се очакват преки или косвени въздействия като 
унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на 
птици или влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Без въздействие (Степен 3) 

Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) 

Биология на вида: Европейски вид населяващ Европа, Мала Азия и Иран. Постоянен 
вид с численост у нас 12000 – 20000 двойки. Хралупогнездещ, като предпочита дъбови гори 
или много влажни гори и храсталаци. Разпространението му у нас е петнисто. 

Състояние на популацията в ЗЗ:  Установен като гнездеща в защитена зона 
„Васильовска планина”, с численост около 107 двойки. Видът е установен да търси храна 
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около парковата растителност на с. Кирчево и с. Лесидрен. УЗ на ОУП засягат гнездови и 
трофични местообитания на вида в Ов1 и Ос1 – южно от язовирната стена на яз. Сопот и 
Жм1 в землището на с. Лесидрен и Жм1 в землището на с. Кирчево. 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични местообитания на вида в Ов1 и Ос1 – южно от 
язовирната стена на яз. Сопот и Жм1 в землището на с. Лесидрен и Жм1 в землището на с. 
Кирчево. 

Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични и гнездови местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици 
или влошаване на съседни местообитания. Предвид това, че вида е синантропен не се очаква 
пряко въздействие, тъй като повечето елементи на строителните параметри и увеличеното % 
озеленяване компенсират загубите на гнездови и трофични местообитания на вида. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

Биология на вида: Обитава открити места с храсти и редки групи дървета. Гнезди ниско 
по храстите и дърветата, в овощни градини, дворове на градове, села и покрай пътищата. 
Числеността и е висока и равномерна в цялата страна. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „Васильовска планина” 
видът гнезди с численост от 350 двойки. Гнезди и в крайречните храсталаци и около 
пътищата. УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични местообитания на вида в Ос1 – южно от 

язовирната стена на яз. Сопот, ДопСоп и гробищен парк – 321,529 дка в землището на с. 
Лесидрен и ДопСоп, Жм1 на  площ от 7,402 в землището на с. Кирчево или общо около 
319,931 дка потенциални гнездови и трофични местообитания. 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични местообитания на вида в Ос1 – южно от 
язовирната стена на яз. Сопот, ДопСоп и гробищен парк – 321,529 дка в землището на с. 
Лесидрен и ДопСоп, Жм1 на  площ от 7,402 в землището на с. Кирчево или общо около 
319,931 дка потенциални гнездови и трофични местообитания.  

При отнемане на 31,199331 ха потенциални гнездови и трофични местообитания се 
равнява на загубата на местообитания подходящи за 2 до 3 двойки или 0,86% от популация 
на вида в зоната (Караиванов, 2004; Karaivanov et all., 2006). 

Въздействието може да се определи като Средно по степен въздействие, което е 
необходимо да се отчете в комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за 
намаляване или премахване и да се предложат смекчаващи мерки. Например за 
въздействието на АМ „Хемус“ в Алтернатива В1А, където се очаква да се засегнат 23,654 дка 
храсталачни съобщества или 0,087% отнети местообитания от подходящите местообитания 
на вида в зоната. При плътност на вида между 0,54 и 0,9 дв/10 ха, това ще се отрази 
максимално на 1 двойка сврачки или 0,29% от популацията на вида в зоната. Кумулативно 
разгледано в контекста на предвижданията на новите УЗ и територии в ОУП се очаква 
значително въздействие над 1% от пупулацията на вида в зоната. 
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Т.е ще се предложат алтернативни мерки за намалява на отрицателното въздействие и 
загуба само на трофични местообитания, без загуба на двойки или максимум до 1 двойка, 
като се намалят площите от типични местообитания на вида в УЗ Ос1 в землището на с. 
Лесидрен. 

Оценка: Средно по степен въздействие (Степен 6) 

Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Биология на вида: Гнезди в стари широколистни, иглолистни и смесени гори, до 2000 м 
н.в. в планините. Постоянен вид. Предпочита по-разредени и стари гори. „Уязвим вид” 
включен в Червената книга на България. 

Състояние на популацията в ЗЗ:  Установен като гнездеща в защитена зона 

„Васильовска планина”, с численост около 25 двойки. Единственият подходящ хабитат за 
вида е в устройствена територия – добив за полезни изкопаеми в землището на с. Кирчево. В 
района УЗ на ОУП видът не е установен. Територията е подходяща за ефективно трофично и 
потенциално генздово местообитание на вида. 

Оценка на въздействието: 

Спред направените теренни проучвания в имот 042048 попада части от горски отдел 
28-ю и 28-щ на площ от 17,97 дка по ЛУП на ДГС лесидрен 2014-2024, в които са налични 
букови дървета на възраст между 70-90 г., за които може да се определи територията за вида, 
от типа местообитание  високо качество – гори във фаза старост. 

Районът предоставя подходящо ефективно трофично и потенциално гнездово 
местообитание на вида. Очакват преки въздействия като унищожаване или фрагментация 
ефективно трофично и потенциално гнездово местообитание, но без да се очаква смъртност 
на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Черен щъркел (Ciconia nigra) 

Биология на вида: Обитава равнинни и планински широколистни гори, скални 

комплекси, проломи на реки, язовири, микроязовири, рибарници, оризища и др. 
Чувствителен към унищожаване на хранителните местообитания, фрагментацията и 
безпокойството. „Уязвим вид” включен в Червената книга на България. 

Състояние на популацията в ЗЗ: Установен в защитена зона „Васильовска планина” с 
численост от 4 двойки. При теренните обходи не е установен вида в новите УЗ и територии 
на ОУП. Предвижданията на ОУП не засягат пряко водни обекти, характерни негови 
трофични местообитания, както и потенциални гнездови местообитания. 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване 
на съседни местообитания. 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 
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Черногуш гмуркач (Gavia arctica) 

Биология на вида: Холарктичен вид разпространен в арктичната и бореална зона на 
Евразия и Северна Америка. Гнезди в езерата в тундрата и тайгата. Унас зимува, като е по-

чест по Черноморското крайбрежие. Храни се с риба, ракообразни и водни насекоми. Най-
чест е от ноември до февруари. 

Състояние на популацията в ЗЗ: Установен е през зимата в яз. Сопот с численост 1-2 
индивида. Предвидените нови УЗ и територии на ОУП не засягат пряко язовир Сопот, 
съответно местообитания на вида. Бъдещата допълнителна урбанизация в УЗ Ос1 в 
землището на с. Лесидрен, може да доведе до безпокойство на вида, но тъй като той не 
присъства през летните месеци, а само през зимните, когато е зимния сезон, присъствието на 
хора е значително по-малко, съответно и безпокойството. 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване 
на съседни местообитания. Възможно е слабо безпокойство в резултат на допълнителна 
урбанизация в УЗ Ос1 в землището на с. Лесидрен. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Черночела сврачка (Lanius minor) 

Биология на вида: Разпространена в Европа и Азия. Гнездещ, прелетен вид. Зимува в 
екваториална Африка. Обитава единични по-високи дървета или групи от храсти, 
широколистни гори, ивици от дървета, овощни градини. Среща се в непосредствена близост 
до жилищни постройки и вили, както и в изкуствено създадените полезащитни пояси. Гнезди 
в равнините до 200 м.н.в. 

Състояние на популацията в ЗЗ: Установена като гнездеща в защитена зона 

„Васильовска планина”, с численост около 8 двойки. Гнезди югоизточно в UTM квадрат 
КН86 под стената на яз. Сопот. В новите УЗ и територии – Ов1 и Ос1 около язовирната стена 
вида не е установен, но съществуват подходящи трофични местообитания за вида в тях. 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания. Очакват преки и косвени въздействия върху трофични 
местообитания в Ос1 – землище с. Лесидрен (ливади и пасища, част от които са силно 
обрасли с храсти или групи дървета – дъбови, трансформирани частично в залесени 
територии поради залесяване или в резултат на сукцесия) – южно и северно от язовирната 
стена на площ от 226,101 дка в границите на защитената зона (Описани са подробно в 
Приложение 1 на ДОСВ). Въздействието може да се оцени като средно по степен, за което е 
необходимо да се приложат смекчаващи мерки. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 5) 

Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) 

Биология на вида: Гнезди в Източна Европа и Западна Азия. Гнездяща, прелетна птица 
у нас. Зимува в Източна Африка, по горното течение на Нил. Обитава предимно сухи 
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открити места с храсти от драка, къпина, хвойна и др. Предпочита равнинни райони до около 
800 м.н.в. 

 

Състояние на популацията в ЗЗ: Установена като гнездеща в защитена зона 

„Васильовска планина”, с численост около 75 двойки. Установена е 1 двойка в района на 
Ос1– землище с. Лесидрен – в териториите южно от язовирната стена на яз. Сопот -   ливади 
и пасища, част от които са силно обрасли с храсти или групи дървета – дъбови, 
трансформирани частично в залесени територии поради залесяване или в резултат на 
сукцесия. Налични са трофични и гнездови местообитания на вида на площ от 226,101 дка в 
границите на защитената зона (Описани са подробно в Приложение 1 на ДОСВ). 

Оценка на въздействието: 

Очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания в Ос1 в землището на с. Лесидрен, южно от язовирната стена, 

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

Очакват преки и косвени въздействия върху трофични местообитания в Ос1 – землище с. 
Лесидрен (ливади и пасища, част от които са силно обрасли с храсти или групи дървета – 

дъбови, трансформирани частично в залесени територии поради залесяване или в резултат на 
сукцесия) – южно и северно от язовирната стена на площ от 226,101 дка в границите на 
защитената зона (Описани са подробно в Приложение 1 на ДОСВ). 

- Имоти с НТП-Пасища и реално пасища на терен – 182,988 дка. Пасища са описани в 
Приложение 1 на ДОСВ. 

Фиг. 5.80 Местоположение на УЗ Ос1 в имоти с НТП-пасище и реално на терен 
пасище, резултат от проучване в землището на с. Лесидрен – северно от язовирната 
стена на яз. Сопот. 
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Фиг. 5.81 Местоположение на УЗ Ос1 в имоти с НТП-пасище и реално на терен 
пасище или трансформирани ливади в пасища, резултат от проучване в землището на 
с. Лесидрен – южно от язовирната стена на яз. Сопот. 

- НТП-Ливади - 43,113 дка, като частично ливадите са трансформирани в силно 
обрасли пасища и дъбови гори в резултат на сукцесията или залесителни мероприятия. 

Фиг. 5.82 Местоположение на УЗ Ос1 в имоти с НТП-ливада и реално на терен 
ливади или трансформирани ливади в частично дъбови гори, резултат от проучване в 
землището на с. Лесидрен – южно от язовирната стена на яз. Сопот. 
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Въздействието може да се оцени като средно по степен, за което е необходимо да се 
приложат смекчаващи мерки. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 6) 

При реализацията на УЗ и територии на ОУП Угърчин в ЗЗ BG 0002109 „ 

Васильовска планина” ще има въздействие в различна степен върху 21 вида птици, от 
които за 18 вида са поставени оценки от 1 до 3, т.е. Незначително въздействие, а за 3 
вида са оценени със средна степен на въздействие, т.е. оценки от 5 до 6, за които е 
необходимо да се приложат смекачаващи мерки, включени в Приложение І на 
Директива 2009/147 ЕЕС, а именно: 

Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla) 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Бухал (Bubo bubo) 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Бял щъркел (Ciconia ciconia) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Козодой (Caprimulgus europaeus) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Лещарка (Bonasa bonasia) 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Ливаден дърдавец (Crex crex) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 
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Малка бяла чапла (Egretta garzetta) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Нощна чапла (Nycticorax nycticorax) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Орел рибар (Pandion haliaetus) 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Осояд (Pernis apivorus) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Планински кеклик (Alectoris graeca graeca) 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Сив кълвач (Picus canus) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Скален орел (Aquila chrysaetos) 

Оценка: Без въздействие (Степен 3) 

Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

Оценка: Средно по степен въздействие (Степен 6) 

Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Черен щъркел (Ciconia nigra) 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 
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Черногуш гмуркач (Gavia arctica) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Черночела сврачка (Lanius minor) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 5) 

Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 6) 

Въздействие върху редовно срещащи се, мигриращи видове птици, които не са 
включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС. 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Биология на вида: Вид с обширен ареал в Европа и Азия. Зимува в Южна Евразия и 
Африка. У нас гнездящ, мигриращ и зимуващ често срещан вид, един от видовете грабливи 
птици с най-висока численост – между 2500 и 4000 двойки. Гнезди по дървета в различни 
видове гори. Храни се с дребни гризачи по пасища, ливади и обработваеми площи. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 
видът гнезди с численост от 20 двойки. Видът не е установен да гнезди в новите УЗ и 
територии на ОУП, но се засягат трофични местообитания.  

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат трофични местообитания на вида в ДопСоп и Ос1 – южно и северно 
от язовирната стена на яз. Сопот в землището на с. Лесидрен, гробищен прак в землището на 
с. Кирчево и Пп1 в землището на с. Сопот (Описани подробно в Приложение 1 на ДОСВ). 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, а частично фрагментиране на трофични, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания.  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Биология на вида: Вид с обширен ареал в Евразия и Африка. Зимува в Южна Евразия и 
Африка. У нас постоянен и зимуващ често срещан вид, един от видовете грабливи птици с 
най-висока численост – между 4000 и 7500 двойки. Гнезди по скали, дървета и ел. стълбове, 
често в гнезда на вранови птици. Храни се с дребни гризачи по пасища, ливади и 
обработваеми площи. 

 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът гнезди с численост от 8 двойки. Видът не е установен като гнездящ в новите УЗ и 
територии на ОУП. Засягат се потенциални трофични местообитания. 

Оценка на въздействието: 
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УЗ на ОУП засягат трофични местообитания на вида в ДопСоп и Ос1 – южно и северно 
от язовирната стена на яз. Сопот в землището на с. Лесидрен, гробищен прак в землището на 
с. Кирчево и Пп1 в землището на с. Сопот (Описани подробно в Приложение 1 на ДОСВ). 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, а частично фрагментиране на трофични, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания.  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Сива чапла (Ardea cinerea) 

Биология на вида: Рядко гнезди самостоятелно, най-често образува колонии, които 
могат да се задържат значително време, някои от колониите в Европа са на възраст над 100 
години. Както повечето колониално живеещи птици и сивата чапла е развила сложен 
комплекс от ритуали за комуникация между брачната двойка и принадлежащите ѝ гнездото и 
територия и нейните съседи. Също така съществуват ритуали и между двете птици в 
брачната двойки, като символично подаване на клонка за строеж на гнездото и др. Сивата 
чапла търси храната си в заливи с малка дълбочина и в открити води, където може да ходи 
свободно. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът гнезди с численост от 14 двойки. Видът не е установен като гнездящ в новите УЗ и 
територии на ОУП и не се засягат потенциални трофични местообитания. 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване 
на съседни местообитания. 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) 

Биология на вида: Най-разпространената патица. Храни се с водни безгръбначни, 
семена, корени, зелени части на растенията. Обитава най-разнообразни по тип и размер 
водоеми, включително в градски паркове и градини (напр. Южния парк в София). Гнездото е 
на земята. Размножителният период започва още през зимата, когато се формират двойките и 
брачните игри. Снася 9 – 13 яйца, има едно поколение годишно през периода януари-август. 
Широко разпространена в цялата страна, но без високите части на планините. По-често 
срещана около големите влажни зони покрай реките Дунав, Тунджа, Марица и 
Черноморското крайбрежие. Не мигрира на дълги разстояния. Придвижванията зависят от 
метеорологичните условия и наличието на незамръзнали водоеми. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът гнезди с численост от 10 двойки. Видът не е установен като гнездящ в новите УЗ и 
територии на ОУП и не се засягат потенциални трофични местообитания. 

Оценка на въздействието: 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Не се очакват преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване 
на съседни местообитания. 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Биология на вида: Храни се с диви птици и дребни бозайници. Обитава широколистни, 
смесени и иглолистни гори с просеки и обширни ливади и пасища сред тях. През зимата се 
среща и в открити земеделски райони, около влажни зони и дори в населени места. Гнезди по 
дървета. Снася 2 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни. Среща се в 
голяма част от страната, но с по-висока численост в планинските и полупланинските райони. 
Отсъства от безлесните земеделски райони в равнините. Постоянен вид. През зимата скита в 
търсене на храна. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът гнезди с численост от 20 двойки. Видът не е установен като гнездящ в новите УЗ и 
територии на ОУП, но се засягат потенциални трофични местообитания.  

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат трофични местообитания на вида в ДопСоп и Ос1 – южно и северно 
от язовирната стена на яз. Сопот в землището на с. Лесидрен, гробищен прак в землището на 
с. Кирчево и Пп1 в землището на с. Сопот (Описани подробно в Приложение 1 на ДОСВ). 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, а частично фрагментиране на трофични, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания.  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Биология на вида: Ловува дребни пойни птици (врабчета, синигери), но може да улавя и 
по-едри жертви (сойки). Гнезди по дървета в гори, но и в градски паркове със стари големи 
дървета. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни. Среща се в 
цялата страна, с изключение на безлесни земеделски райони в равнините. В гористите 
райони е с по-висока плътност. У нас се среща целогодишно. През зимата е многоброен и в 
населените места. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът гнезди с численост от 10 двойки. Видът не е установен като гнездящ в новите УЗ и 
територии на ОУП, но се засягат потенциални трофични местообитания.  

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат трофични местообитания на вида в ДопСоп и Ос1 – южно и северно 
от язовирната стена на яз. Сопот в землището на с. Лесидрен, гробищен прак в землището на 
с. Кирчево и Пп1 в землището на с. Сопот (Описани подробно в Приложение 1 на ДОСВ). 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, а частично фрагментиране на трофични, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания.  
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Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Обикновен пчелояд (Merops apiaster) 

Биология на вида: Гнездящо-прелетен вид. Долита от южна Африка през месец април и 
мигрира през септември на големи ята. Обикновеният пчелояд спада към разред 
Синявицоподобни и семейство Пчелоядови ( Meropidae). Разпространен е основно в южна 
Европа, северна Африка и западна Азия. У нас се среща в цялата страна, като по 
многочислен е в Добруджа, Тракийската Низина, около Бургас, и Северна България по места 
с ронливи брегове от мека почва. В момента има информация за приблизително 27 500 
индивида. 

Обитава открити глинести и песъчливи места с пасища и храсти, единични дървета или 
горички, често до реки със стръмни брегове. 

Храни се с насекоми, които улавя в полет. Тъй като пчелната отрова не му действа, то 
той се храни с пчели, оси и по-рядко стършели, също водни кончета, пеперуди, бръмбари и 
др. Прави гнездото си в направени от него дупки в отвесни брегове и рядка растителност. 
Дупките могат да достигнат дължина до 3 метра, като в самия и край се намира гнездото в 
специално разширена камера. При липса на отвесни брегове копаят дупките си в полегати 
склонове. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът гнезди с численост от 35 двойки. Видът не е установен като гнездящ в новите УЗ и 
територии на ОУП, но се засягат потенциални трофични местообитания.  

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат трофични местообитания на вида в ДопСоп и Ос1 – южно и северно 
от язовирната стена на яз. Сопот в землището на с. Лесидрен, гробищен прак в землището на 
с. Кирчево и Пп1 в землището на с. Сопот (Описани подробно в Приложение 1 на ДОСВ). 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, а частично фрагментиране на трофични, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания.  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Голям горски водобегач (Tringa ochropus) 

Биология на вида: Храни се с насекоми, ракообразни и червеи. Обитава поречия на реки 

и други водоеми, чиито брегове са обрасли с дървета и храсти. За разлика от другите 

водобегачи, гнезди в стари гнезда на дроздове по храсти и дървета, в близост до вода. Снася 

до 4 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли. Отделни гнездови находища, 

разпръснати в ниските и предпланинските части на цялата страна. При миграция и зимуване 

е широко разпространен. У нас се среща целогодишно, по-често по време на миграция и 

зимуване. По-многобройната северноевропейска популация зимува в Южна Европа, 

включително в България. 
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Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът гнезди с численост от 4 двойки. Видът не е установен като гнездящ в новите УЗ и 
територии на ОУП и не се засягат потенциални трофични местообитания. 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване 
на съседни местообитания. 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos) 

Биология на вида: Храни се основно с ларви и възрастни на насекоми, червеи и 
мекотели. Обитава каменисти и песъчливи брегове на реки, включително в планините. По 
време на миграция може да бъде наблюдаван около всякакви влажни зони и по морския бряг. 
Гнезди на земята. Снася 4 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли. Има 
петнисто разпространение, по-чест в западната част на страната, но по време на миграция е 
многоброен и в източната. Зимува в Африка и Средиземноморието. Пролетната миграция е 
през март-април, а есенната – през август-септември. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 

видът гнезди с численост от 6 двойки. Видът не е установен като гнездящ в новите УЗ и 
територии на ОУП и не се засягат потенциални трофични местообитания. 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване 
на съседни местообитания. 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Обобщено Въздействие върху редовно срещащи се, мигриращи видове птици, които 
не са включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС. 

При реализацията на УЗ и територии на ОУП Угърчин в ЗЗ BG 0002109 „ 

Васильовска планина” ще има въздействие в различна степен върху 5 вида птици, от 
които за 5 вида са поставени оценки 3, т.е. Незначително въздействие, а за 3 вида без 
въздействие, включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС, а именно: 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Сива чапла (Ardea cinerea) 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) 
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Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Обикновен пчелояд (Merops apiaster) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Голям горски водобегач (Tringa ochropus) 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos) 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

5.7.2 Защитена зона BG0002088 „Микре“ 

BG0002088 Микре, определена за опазване на дивите птици. Обявена е със Заповед № 
РД-752/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите /обн. ДВ бр. 97/2008 г./ и е 
включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на МС №122/2007 г. /ДВ 
бр.21/2007г./. Разположена е на площ от 12383,1859 ха. В границата на зоната попадат 
землищата на селата Голец и Микре. 

Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0002088 

„Микре“, попадат устройствени зони само в землище на с. Микре: 
Таблица 5.57 Бъдещо планиране и попадащи в границите на  Защитена зона BG0000616 Микре по 

начин на трайно ползване 

 

№ по 
ред 

Землище № на имот 
Площ 

дка 
Вид на 
имота 

Вид 
територия 

Начин  
на трайно 
ползване 

Ново предвиждане за 
устройствена 

зона/инфраструктура 

1. Микре 48060.429.18 1,452 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 
Зона Жм1 

съществуваща 

2. Микре 48060.429.20 2,762 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

3. Микре 48060.429.21 0,033 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

4. Микре 48060.429.22 3,301 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

5. Микре 48060.429.23 1,798 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 
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Описаните имоти попадащи в границите на BG0002088 Микре при посещение на терен 
се установи, че това са съществуващи жилищни територии, в които са налични жилищни и 
стопански постройки, дворни места и стари овощни градини. Прави впечатление, че в КВС 
имоти №№ 48060.429.18, 48060.429.25 и 48060.429.26 са определени с НТП – пасище, но при 
обходите са установи, че са територии заети от единични постройки и дворни места и не 
отговарят на описанието в КВС. 

 С реализирането на проекта за ОУП на община Угърчин не са предвидени 

допълнителни територии за урбанизиране включени в защитена зона BG 0002088 Микре и 
при неговата реализация не се очакват преки негативни въздействия върху природни типове 
местообитания предмет на опазване в зоната. 

 Според експертната ни оценка, засегната площ от Жм1 е пренебрежимо малка – 

13,323 дка или 0,011% от общата площ на ЗЗ, а от друга страна териториите определени за 
Жм1 са вече урбанизирани, поради което считаме, че въздействията върху видовете предмет 
на опазване са с минал характер и местообитанията в имотите не са на видовете предмет на 
опазване в защитената зона. 

 

 Поради изтъкнатите причини считаме, че предвижданията на ОУП в УЗ Жм1 няма 
да окажат въздействие върху видовете предмет на опазване в защитена зона „BG0002088 

Микре“. 

 

5.7.3 Защитена зона BG0000240 „Студенец“ 

Защитена зона BG0000240 „Студенец“ е определена за опазване на дивите птици. 
Обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр. 105/09.12.2008 г.), изменена 
със Заповед № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр.10/2013 г.). Разположена е на площ от 
27946.0774 ха. В границата на зоната попадат землищата на селата Драгана, Каленик, 
Катунец, Орляне и Угърчин. 

Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0000240 

„Студенец“, попадат следните устройствени зони и територии:  
1.  Землище на с. Катунец – ДопСоп, територия за гробище, Жм1, Пп1 и Пч1; 

2.  Землище с. Драгана – Жм1 и  Пп1. 

 

 

6. Микре 48060.429.24 0,065 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Зона Жм1 
съществуваща 

7. Микре 48060.429.25 3,379 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 
Зона Жм1 

съществуваща 

8. Микре 48060.429.26 0,533 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 
Зона Жм1 

Съществуваща 

Обща площ 13,323  
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Таблица 5.58 Бъдещо планиране и попадащи в границите на Защитена зона 

“Студенец”, BG0000240 по начин на трайно ползване 

№ по 
ред 

Землище № на имот 
Площ 

дка 
Вид на 
имота 

Вид 
територия 

НТП 
Ново 

предвиждане за 
УЗ/територия 

1.  Драгана 23060.1.45 2,229 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Ниско застрояване 
(до 10 м) 

Жм1 
съществуваща 

2.  Драгана 23060.2.6 

3,120 
(от 

общо 
15,888) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Жм1 
съществуващо 
дворно място 

Преди обявяване 
на ЗЗ BG0000240 

3.  Драгана 23060.2.18 2,444 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
съществуващо 

дворно място с 2 
бр. сгради 

4.  Драгана 23060.6.217 

0,400  
(от 

общо 
23,671) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен 

път 

Жм1 
Съществуващ 

черен път 

5.  Драгана 23060.10.18 2,091 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуващо 

дворно място със 
жилищна и 
стопански 
постройки 

6.  Драгана 23060.10.23 
 

3,997 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 
 

Жм1 
съществуващо 
дворно място 

Преди обявяване 
на ЗЗ BG0000240 

7.  Драгана 23060.10.25 0,126 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
съществуващо 
дворно място 

8.  Драгана 23060.45.49 1,285 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
съществуващо 
дворно място, 

жилищна и 
стопански 
постройки 

9.  Драгана 23060.45.65 0,119 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
съществуващо 
дворно място 

10.  Драгана 23060.71.80 0,159 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
съществуващо 
дворно място 

11.  Драгана 23060.71.81 0,060 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
съществуващо 
дворно място 

12.  Драгана 23060.85.9 

0,080 
(от 

общо 
78,519) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 
 

Жм1 

13.  Драгана 23060.85.197 0,606 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
съществуващо 
дворно място с 

жилищна сграда 
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14.  Драгана 23060.85.198 0,537 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
съществуващо 
дворно място 

15.  Драгана 23060.134.4 5,553 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 
база – 6 бр. 

сгради 

16.  Драгана 23060.134.10 3,241 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

17.  Драгана 23060.134.13 3,724 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

18.  Драгана 23060.134.15 2,644 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

19.  Драгана 23060.134.20 2,180 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен 

път 

Пп1 
Съществуващ 

път 

20.  Драгана 23060.134.21 26,699 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

21.  Драгана 23060.134.22 10,574 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

22.  Катунец 36662.250.23 52,795 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

23.  Катунец 36662.250.24 6,681 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

24.  Катунец 36662.250.25 1,491 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

25.  Катунец 36662.250.26 1,044 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

26.  Катунец 36662.250.27 3,088 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

27.  Катунец 36662.250.28 2,742 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

28.  Катунец 36662.250.29 2,420 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

29.  Катунец 36662.250.30 3,153 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 
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30.  Катунец 36662.250.31 2,000 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

31.  Катунец 36662.250.32 54,236 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

32.  Катунец 36662.250.33 2,353 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

33.  Катунец 36662.250.42 1,025 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

34.  Катунец 36662.250.43 0,660 
Поземлен 

имот 
Горска 

територия 
Пасище ДопСоп 

35.  Катунец 36662.250.44 1,037 
Поземлен 

имот 
Горска 

територия 
Пасище ДопСоп 

36.  Катунец 36662.250.45 0,474 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

37.  Катунец 36662.250.46 0,145 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

38.  Катунец 36662.251.1 7,609 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

39.  Катунец 36662.251.2 0,400 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

40.  Катунец 36662.251.3 0,395 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

41.  Катунец 36662.251.4 0,689 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

42.  Катунец 36662.251.5 0,700 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

43.  Катунец 36662.251.6 1,149 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

44.  Катунец 36662.251.7 0,697 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

45.  Катунец 36662.251.8 1,500 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

46.  Катунец 36662.251.9 1,500 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

47.  Катунец 36662.251.10 0,924 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

48.  Катунец 36662.251.11 17,545 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 
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49.  Катунец 36662.251.12 3,500 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

50.  Катунец 36662.205.31 0,321 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Гробище 
Съществуващо 

51.  Катунец 36662.222.14 

3,354 
(от 

общо 
83,089) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Гробище 
Съществуващо 

Преди обявяване 
на ЗЗ BG0000240 

52.  Катунец 36662.85.13 0,157 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 

53.  Катунец 36662.168.35 1,894 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Нива 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
Преди обявяване 
на ЗЗ BG0000240 

54.  Катунец 36662.168.45 0,615 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 

55.  Катунец 36662.168.50 0,812 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна и 
стопанска сграда 

56.  Катунец 36662.168.51 1,720 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

57.  Катунец 36662.205.21 0,273 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

58.  Катунец 36662.205.22 0,178 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

59.  Катунец 36662.205.23 0,220 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

60.  Катунец 36662.205.24 0,581 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

61.  Катунец 36662.205.25 1,302 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

62.  Катунец 36662.205.26 1,183 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

63.  Катунец 36662.205.27 0,214 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

64.  Катунец 36662.205.28 0,104 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

65.  Катунец 36662.205.29 0,595 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 
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66.  Катунец 36662.205.30 0,111 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

67.  Катунец 36662.205.34 0,478 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

68.  Катунец 36662.212.3 0,678 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

69.  Катунец 36662.214.29 0,080 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

70.  Катунец 36662.214.30 0,313 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

71.  Катунец 36662.215.4 1,447 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Нива 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

Преди обявяване 
на ЗЗ BG0000240 

72.  Катунец 36662.215.25 0,047 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

73.  Катунец 36662.215.26 0,092 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

74.  Катунец 36662.215.27 0,118 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

75.  Катунец 36662.215.28 0,075 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

76.  Катунец 36662.215.29 0,038 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

77.  Катунец 36662.215.30 0,060 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

78.  Катунец 36662.215.31 0,164 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

79.  Катунец 36662.220.44 0,441 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

80.  Катунец 36662.221.2 5,751 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

Преди обявяване 
на ЗЗ BG0000240 

81.  Катунец 36662.221.25 0,387 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 
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82.  Катунец 36662.221.26 1,126 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

83.  Катунец 36662.222.17 0,607 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

84.  Катунец 36662.222.18 0,991 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

85.  Катунец 36662.222.19 0,050 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

86.  Катунец 36662.244.43 0,141 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

87.  Катунец 36662.244.44 0,142 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
застрояване 

Жм1 
Съществуваща 

жилищна сграда 
и дворно място 

88.  Катунец 36662.308.1 
2,184 

 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

89.  Катунец 36662.308.2 1,220 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

90.  Катунец 36662.308.16 2,876 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

91.  Катунец 36662.308.17 
5,213 

 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

92.  Катунец 36662.308.18 
0,272 

 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

93.  Катунец 36662.308.19 4,000 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

94.  Катунец 36662.308.20 
2,863 

 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

95.  Катунец 36662.308.21 
0,634 

 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

96.  Катунец 36662.308.22 
1,000 

 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 
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база 

97.  Катунец 36662.308.23 
1,200 

 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

98.  Катунец 36662.308.24 
0,607 

 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

99.  Катунец 36662.308.25 
1,123 

 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

100.  Катунец 36662.308.26 
3,342 

 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

101.  Катунец 36662.308.27 
2,506 

 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

102.  Катунец 36662.308.28 
1,020 

 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

103.  Катунец 36662.308.29 0,606 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 
Присъединен 

терен към 
съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 
Част от 

стопанския двор 
на ТКЗС 

Преди обявяване 
на ЗЗ BG0000240 

104.  Катунец 36662.308.30 3,439 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

105.  Катунец 36662.308.31 
3,978 

 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

106.  Катунец 36662.308.32 
1,190 

 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

107.  Катунец 36662.308.33 
0,967 

 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 
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108.  Катунец 36662.308.34 
1,968 

 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

109.  Катунец 36662.308.35 1,608 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

110.  Катунец 36662.308.36 7,151 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

111.  Катунец 36662.308.37 
9,602 

 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

112.  Катунец 36662.308.38 8,575 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 
Присъединен 

терен към 
съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 
Част от 

стопанския двор 
на ТКЗС 

Преди обявяване 
на ЗЗ BG0000240 

113.  Катунец 36662.308.39 0,549 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 
Присъединен 

терен към 
съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 
Част от 

стопанския двор 
на ТКЗС 

Преди обявяване 
на ЗЗ BG0000240 

114.  Катунец 36662.308.40 1,183 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 
Присъединен 

терен към 
съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 
Част от 

стопанския двор 
на ТКЗС 

Преди обявяване 
на ЗЗ BG0000240 

115.  Катунец 36662.308.41 0,080 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

116.  Катунец 36662.308.42 0,110 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 
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117.  Катунец 36662.308.43 
0,429 

 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За стопански двор 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

118.  Катунец 36662.308.44 6,958 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен 

път 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

119.  Катунец 36662.308.45 1,171 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 
Част от 

стопанския двор 
на ТКЗС 

Преди обявяване 
на ЗЗ BG0000240 

120.  Катунец 36662.308.46 0,517 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

121.  Катунец 36662.308.48 2,172 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен 

път 

Пп1 
Присъединен 

терен към 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

122.  Катунец 36662.308.49 2,231 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За селскостопански, 
горски, ведомствен 

път 
 

Пп1 
Присъединен 

терен към 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

123.  Катунец 36662.308.51 0,959 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

124.  Катунец 36662.308.52 2,611 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 
Присъединен 

терен към 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 
Част от 

стопанския двор 
на ТКЗС 

Преди обявяване 
на ЗЗ BG0000240 

125.  Катунец 36662.308.53 0,906 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 
Присъединен 

терен към 
съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 
Част от 

стопанския двор 
на ТКЗС 

Преди обявяване 
на ЗЗ BG0000240 
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126.  Катунец 36662.308.54 0,146 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

127.  Катунец 36662.308.55 0,553 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 
Присъединен 

терен към 
съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 
Част от 

стопанския двор 
на ТКЗС 

Преди обявяване 
на ЗЗ BG0000240 

128.  Катунец 36662.308.56 2,678 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

129.  Катунец 36662.308.57 
0,149 

 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

130.  Катунец 36662.308.58 0,198 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

131.  Катунец 36662.308.59 4,571 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 
Присъединен 

терен към 
съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 
Част от 

стопанския двор 
на ТКЗС 

Преди обявяване 
на ЗЗ BG0000240 

132.  Катунец 36662.308.60 4,308 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

133.  Катунец 36662.308.61 
0,573 

 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

134.  Катунец 36662.308.62 
4,044 

 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

 

Пп1 
Съществуващ 

стопански двор 
със складова 

база 

135.  Катунец 36662.156.12 5,653 
Поземлен 

имот 
Земеделска 
територия 

За съоръжение на 
газопровод 

Пч1 
Съществуваща 

Станция за 
очистване на 
газопровод 

Беглеж, 
Булгаргаз,  ПУП, 

одобрен със 
Заповед 
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И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извършената теренна работа от екипа изготвил ДОСВ се установи, че почти всички 
описани нови устройствени зони и предвиждания в рамките на защитена зона BG0000240 

“Студенец“ са съществуващи.  
Общата засегната територия от предвижданията на ОУП е в размер на 389,273 дка или 

0,014% от общата площ на защитена зона. 
В землището на с. Катунец при обособяване на УЗ – Пп1 към присъединените 

стопански дворове и прилежащите площи към тях са включени и имоти с №№ 36662.308.29, 
36662.308.38, 36662.308.39, 36662.308.40, 36662.308.45, 36662.308.52, 36662.308.53, 
36662.308.55 и 36662.308.59 с НТП-пасище и обща площ от 20,725 дка. При теренните 
обходи са посетени тези имоти, които всички представляват територии нарушени от 
стопанската дейност в рамките на вече обособените и изградени/съществуващи 
производствени и складови помещения, като част от стопанските дворове на бившите ТКЗС, 
преди повече от 20 г. В някои от тях дори са налични основи на съществуващи сгради и 
съоръжения, използвани дори за временно съхранение на селско-стопанска техника и 
инвентар, и дори използването им като сметища. Всички територии са заети от рудерална 
растителност и в някой от тях, като например 308.38 и 308.39 са езерозирали почвите и те са 
превърнати в техногенни терени.  

 
 В рамките на оценката, ще бъдат подробно разгледани и оценени въздействията 

върху тези имоти и при анализа, ще бъдат взети под внимание освен данните получени по 
проект "Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания 
и видове - фаза І" и тези от теренните проучвания на екипа изготвил ДОСВ. 

Описаните имоти попадащи в границите на BG0000240 Студенец при посещение на 
терен се установи, че това са съществуващи жилищни територии и предимно производствени 
територии, в които са налични жилищни и стопански постройки, дворни места и стопански 
дворове и прилежащите им площи и свързаните с тях предимно селскостопански 
производства. Имоти с №№ 36662.250.23, 36662.250.24, 36662.250.25, 36662.250.26, 

36662.250.27, 36662.250.28, 36662.250.29, 36662.250.30, 36662.250.31, 36662.250.32, 

36662.250.33, 36662.250.42, 36662.250.43, 36662.250.44, 36662.250.45, 36662.250.46, 

36662.251.1, 36662.251.2, 36662.251.3, 36662.251.4, 36662.251.5, 36662.251.6, 36662.251.7, 

36662.251.8, 36662.251.9, 36662.251.10, 36662.251.11 и 36662.251.12 предвидени да бъдат 
обособени в УЗ – ДопСоп в землището на с. Катунец са с НТП-пасище с обща площ от 
171,952 дка. При теренните проучвания се установи, че около половината от общата площ се 
използва като нива засята с житни култури. 

От теренните изследвания се установи, че в УЗ-ДопСоп в землището на с. Катунец в 
части от имоти с №№ 36662.250.29, 36662.250.30, 36662.250.31 и 36662.250.32 се извършва 
стопанска дейност - от пасища са превърнати в обработваеми земи, а именно: 

№1058/19.05.200
4г. 

136.  Катунец 36662.308.15 6,700 
Поземлен 

имот 
Урбанизиран
а територия 

За 
електроенергийното 

производство 

Пч1 
Съществуващ 

стопански двор с 
ФЕЦ 

Решение ПН ЕО 
15/2010 г. 

 Обща площ 389,273  
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Таблица 5.59 За имоти превърнати от пасища в обработваеми земи в землището 
на с. Катунец 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общата засегната площ възлиза на 32,228 дка, като в частите от тези имоти незасегнати 
от обработване е налично местообитание 6210 или около 29,581 дка от тях представляват 
природно местообитание 6210. 

Цялата територия на УЗ – ДопСоп в землището на с. Катунец, възлиза на 171,952 дка и 
тази засегната площ, може да се определи като територия, в която са потенциално налични 
местообитания на видове птици предмет на опазване в защитената зона.  

Вземайки предвид това по нашата експертна оценка се очаква въздействие върху 
потенциално налични местообитания на видове птици предмет на опазване в защитената 
зона на площ от 171,952 дка или 0,06% от общата площ на защитената зона. 

№ по 
ред 

Землище № на имот 
Площ в 

КВС, дка 

Засегната 
територия от 
имоти с НТП-

пасище, 

превърнато в 
нива, дка 

Вид на 
имота 

Вид 
територия 

НТП 

Ново предвиждане за 
устройствена 

зона/инфраструктура 

1.  Катунец 36662.250.29 2,420 1,005 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

2.  Катунец 36662.250.30 3,153 2,196 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

3.  Катунец 36662.250.31 2,000 2,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

4.  Катунец 36662.250.32 54,236 27,027 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище ДопСоп 

Обща променена площ в резултат на разораване 32,228  

Имоти 
превърнати 
от пасища  
в ниви 
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Фиг. 5.83 Имоти превърнати пасища в ниви в проектна УЗ – ДопСоп в землището 
на с. Катунец 

От теренната работа по изготвяне на ДОСВ се установи, че част от имоти в землището 
на с. Катунец, предвидени съгласно ОУП за нова УЗ – ДопСоп на  площ от 32,228 дка в 
момента се използва като нива, а съгласно КВС, имотите са с НТП - пасище.  

Съгласно т. 5.2 от Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на Министъра на ОСВ (ДВ, бр. 
105/2008 г.) за обявяване на защитена зона BG0000240 “Студенец“ е забранено 
превръщането на пасища в обработваеми земи и не е допустимо обработването на 
имоти описани в Табл. 5.59, но не е въведено ограничение за строителство в тази 
територия, съгласно горецитираната заповед. 

Екипът изготвящ ДОСВ не разполага с информация, кога тези имоти от пасища 
са превърнати в нива и се обработват.  

Като единствен достъпен и достоверен източник на информация и сравнение за това 
какви промени са настъпвали в имотите през годините преди обявяване на защитена зона 
BG0000240 “Студенец“ (2008 г.) и въвеждане на забранителния режим по т. 5.2 от Заповед 
№ РД-800/04.11.2008 г. на Министъра на ОСВ (ДВ, бр. 105/2008 г.) използвахме като за 
подложка софтуера Google Earth Pro ver. 7.3.1.4507 (64-bit), генериран на 06.02.2018 г. в 
00:48:10 UTC – достъпен за свободно ползване. За основа са използвани сателитни снимки 
налични в архива на софтуера на електронното приложение в периода 2002-2017 г.  

Не може категорично да се установи, кога имотите са започнали да се обработват. 
 
Предвид създалата се колизия между планирането по ОУП, КВС, собственост и 

Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на Министъра на ОСВ (ДВ, бр. 105/2008 г.), няма 
фактическа основа за реална оценка степента на въздействие на планирането за УЗ 
ДопСоп в имотите от Таблица 5.59 по отношение на птиците предмет на опазване в 
защитената зона в землището на с. Катунец, спрямо предмета и целите на защитена 
зона BG0000240 “Студенец“. Считаме, че УЗ ДопСоп, следва да отпадне от ОУП до 
изясняване на обстоятелствата и причините за настъпилите промени и нарушения на 
режима въведен със заповедта за обявяване на защитената зона. 

 
Предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 „ Студенец” за съхранение на дивите птици (по 

СДФ) са 43 вида птици, включени в Приложение І, и 25 вида редовно срещащи се 

мигриращи птици. (В заповедта за обявяване са включени 42 вида и 18 вида редовно 
срещащи се мигриращи птици). 

Предмет на опазване: 

Птици, включени в Прилоложение I на Директива 2009/147/ЕИО (Прил. 2 на Закона 
за биологичното разнообразие) 

 

№ Вид Местна попул. Миграционна популация 

   Размн. Зимув. Премин. 

1 Phalacrocorax pygmeus   P 105i/10-200i 

      

2 Ardea purpurea    P 

      

3 Ardeola ralloides    27i/5-50i 
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4 Egretta alba   30i/20-40i P 

      

5 Egretta garzetta    175i/50-300i 

      

6 Ixobrychus minutus    P 

      

7 Nycticorax nycticorax    90i/30-150 

      

8 Ciconia ciconia  3p/3-4p  P 

      

9 Ciconia nigra  4p/4-5p  P 

      

10 Accipiter brevipes  1p   

      

11 Aquila pomarina  1p/1-2p   

      

12 Buteo rufinus 14p/13-16p    

13 Circaetus gallicus  3p  P 

      

14 Circus aeruginosus    P 

      

15 Circus cyaneus   1i P 

      

16 Circus pygargus    P 

      

17 Hieraaetus pennatus*****  1p*  P 

18 Milvus migrans    P 

19 Pernis apivorus  3p  P 

      

20 Pandion haliaetus    1i 

      

21 Falco cherrug    1i 

      

22 Falco columbarius   1i  

      

23 Falco vespertinus    P 

      

24 Crex crex  15p   
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25 Tringa glareola    P 

      

26 Philomachus pugnax    P 

      

27 Chlidonias hybridus    P 

      

28 Chlidonias niger    P 

      

29 Sterna hirundo    P 

      

30 Bubo bubo 10p/8-12p    

      

31 Caprimulgus europaeus  15p   

      

32 Coracias garrulus  30p/25-35p   

      

33 Alcedo atthis 12p/10-15p   P 

      

34 Dendrocopos medius 12p/10-15p    

      

35 Dendrocopos syriacus 115p/100-130p    

      

36 Dryocopus martius 7p/5-10p    

      

37 Picus canus 30p/25-35p    

      

38 Lullula arborea  60p/50-70p   

      

 

39 Anthus campestris  17p/15-20p   

      

40 Lanius collurio  165p/150-180p   

      

41 Lanius minor  25p/20-30p   

      

42 Sylvia nisoria  75p/70-80p   

      

43 Emberiza hortulana  1000p   
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- Нова информация, получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове - фаза I" 

 

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение І на 
Директива 2009/147/ЕИО 

 

№ Вид Местна попул. Миграционна популация 

   Размн. Зимув. Премин. 

1 Ardea cinerea   P P 

2 Cygnus olor   P  

3 Anas acuta    P 

4 Anas clypeata    P 

5 Anas crecca   P P 

6 Anas penelope   P P 

7 Anas platyrhynchos 10p  P P 

8 Anas querquedula    P 

9 Anas strepera    P 

10 Accipiter nisus   P P 

11 Buteo buteo 13p/12-15p  P P 

12 Falco subbuteo  7p/6-8p   

13 Falco tinnunculus 5p  P P 

14 Fulica atra   P P 

15 Gallinula chloropus   P P 

16 Charadrius dubius  P  P 

17 Vanellus vanellus    P 

18 Actitis hypoleucos  8p/7-9p  P 

19 Limosa limosa    P 

20 Tringa ochropus  P P 40i/10-70i 
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21 Gallinago gallinago   1i 50i 

22 Larus cachinnans   P P 

23 Larus ridibundus   250i/50-450i  

24 Chlidonias leucopterus    P 

25 Merops apiaster  100p  P 

 

BG0000240 „Студенец” по Директива 2009/147 ЕО за опазване на дивите птици 
Съгласно заповедта за обявяване на зоната (Заповед № РД-800/04.11.2008 на Министъра на 
околната среда и водите), предмет на опазване в зоната са 42 вида птици по чл.6, ал.1, т.3 от 
ЗБР и 18 вида по чл.6, ал.1, т.4 от ЗБР. В стандартния формуляр за Специални защитени зони 
(2008) в ЗЗ „Студенец” (BG 0000240) са включени 42 вида птици от Приложение І на 
Директива 2009/147 и 25 вида редовно срещащи се мигриращи птици. Съгласно стандартния 
формуляр за Специални защитени зони, актуализиран 2015 г., следствие проект „Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, 

предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 „Студенец” са включени 70 вида птици. 
Новоустановени видове, предмет на опазване в зоната по чл.6, ал.1, т.3 от ЗБР е ловния сокол 
(Falco cherrug), а по чл.6, ал.1, т.4 от ЗБР са големия корморан (Phalacrocorax carbo) и 
малкият гмурец (Tachybaptus ruficollis). 

Въздействия от ОУП върху дивите птици, включени в Приложение І, 
Предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 

Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0000240 „ Студенец” видът с 
численост около 12 двойки. 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат не трофични и гнездови местообитания на вида. 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови и трофични местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на 
птици или влошаване на съседни местообитания.  

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Биология на вида: Палеарктичен вид с разкъсан гнездови ареал в Източна Европа, 

Мала Азия, Иран, Ирак, Индия. В България видът е гнездещо прелетен и преминаващ. 

Гнезди в широколистни гори в близост до речни долини до около 1500 м.н.в. „ Рядък 
вид” включен в Червената книга на България. 
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Състояние на популацията в ЗЗ: Гнезди в защитена зона „ Студенец” с численост 
около 1-2 двойки. Не е установен да гнезди в района на предвижданията на ОУП. УЗ 
ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание. 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) 

Биология на вида: Мигриращ вид за страната. Един от най-многобройните соколи 
по време на миграция. Вечерната ветрушка е световно застрашен вид с намаляваща 
численост и разпространение в България и Европа. Включена е в Червената книга на 
България в категорията „ критично застрашен“ вид (Големански и др., 2011). Обитава 
открити пространства край селскостопански площи, полезащитни пояси и други горски 
насаждения. 

Състояние на популацията в ЗЗ: Мигриращ вид за района на защитената зона В 

района на община Угърчин видът се среща, макар и рядко по време на миграция. При 
теренните проучвания не бе установен. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание. 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Бял щъркел (Ciconia ciconia) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 3 

двойки. Наблюдаван е по време на теренните проучвания в района на Драгана и Каленик. 

Не е суатновен като гнездящ в териториите предвидени за УЗ. УЗ ДопСоп в с. Катунец, 
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може да се използва от вида като потенциално трофично местообитание по време на 
миграция. 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание по време на миграция. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Синявица (Coracias garrulus) 

Биология на вида: Гнезди в Европа, Западна Азия и Северозападна Африка. Зимува 
в Африка. У нас е гнездящо прелетна. Гнезди в земни дупки, скални ниши, хралупи. 
Храни се над открити пасища, ливади, овощни градини. 

 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 30 

двойки. УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално 
трофично местообитание. 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Полски блатар (Circus cyaneus) 

 

Биология на вида: Полският блатар гнезди в близост до водоеми, обрасли с гъста 

растителност, тревни съобщества по влажни терени. Блатарите използват откритите 
селскостопански площи, пасищата и степните участъци за търсене на храна и почивка 
през време на миграция. „Критично застрашен вид” включен в Червената книга на 
България. 

Състояние на популацията в ЗЗ: Видът е установен в защитена зона „ Студенец”, 
по време на миграция. Храни се над обработваемите площи и пасищата в зоната по 
време на миграция. 
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УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание по време на миграция. 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание по време на миграция. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) 

Биология на вида: Палеарктичен вид с обширно разпространение в Европа, Азия, 

Африка, Австралия и Нова Зеландия. У нас гнездяща и мигрираща птица. Гнезди 
основно по Дунав, Черноморското крайбрежие, Тракийската низина и Тунджа. Унас 
гнездят около 220 – 240 двойки. Обитава блата, езера, утайници и влажни зони с 
тръстика и водна растителност. 

Състояние на популацията в ЗЗ: Видът е установен в защитена зона „ Студенец”, 

по време на миграция. Храни се над обработваемите площи и пасищата в зоната по 
време на миграция. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание по време на миграция. 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание по време на миграция. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 3 
двойки. Видът не е установен при теренните обследвания в териториите на УЗ. Тревните 
местообитания в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 
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Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание по време на миграция. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Осояд (Pernis apivorus) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 3 
двойки. Видът не е установен при теренните обследвания в териториите на УЗ. Тревните 
местообитания в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание по време на миграция. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Черен щъркел (Ciconia nigra) 

Състояние на популацията в ЗЗ: Установен в защитена зона „ Студенец” с 

численост от 4 двойки. 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат не трофични и гнездови местообитания на вида. 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови и трофични местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на 
птици или влошаване на съседни местообитания.  

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Козодой (Caprimulgus europaeus) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 15 
двойки. 
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Видът не е установен при теренните обследвания в териториите на УЗ. Тревните 
местообитания в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание по време на миграция. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 

115 двойки. Видът е установен да търси храна около парковата растителност на с. 
Катунец и с. Драгана. УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични местообитания на вида в 
Жм1 и гробищен парк в землището на с. Катунец и Жм1 в землището на с. Драгана. 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични местообитания на вида в Жм1 и гробищен 
парк в землището на с. Катунец и Жм1 в землището на с. Драгана. 

Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични и гнездови местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на 
птици или влошаване на съседни местообитания. Предвид това, че вида е синантропен не 
се очаква пряко въздействие, тъй като повечето елементи на строителните параметри и 
увеличеното % озеленяване компенсират загубите на гнездови и трофични 
местообитания на вида. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 14 

двойки. Тревните местообитания в зоната са трофична база за вида. 

Видът не е установен при теренните обследвания в териториите на УЗ. Тревните 
местообитания в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 

 
 
 

 
 
 
 

503 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание по време на миграция. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 

1000 двойки. 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат не трофични и гнездови местообитания на вида. 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови и трофични местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на 
птици или влошаване на съседни местообитания.  

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Черночела сврачка (Lanius minor) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 25 

двойки. 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат не трофични и гнездови местообитания на вида. 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови и трофични местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на 
птици или влошаване на съседни местообитания.  

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 

165 двойки. Видът е установен да търси храна и да гнезди около с. Катунец и с. Драгана. 
УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични местообитания частично в северния край на УЗ 
ДопСоп и в гробищен парк в землището на с. Катунец. 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични местообитания частично в северния край 
на УЗ ДопСоп и в гробищен парк в землището на с. Катунец. 
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Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични и гнездови местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на 
птици или влошаване на съседни местообитания. Видът е силно екологично-пластичен и 
въздействието, което ще причинят дейностите в новите УЗ, няма да повлияят върху 
числеността на двойките в границите на зоната.  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 75 

двойки. 

Видът не е установен при теренните обследвания в териториите на УЗ. Тревните 
местообитания в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание по време на миграция. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Полска бъбрица (Anthus campestris) 

Биология на вида: Наземногнездящ вид, който обитава открити пространства, 

степни и тревни местообитания, пустеещи земи и ниви. По-често се среща в района на 
Добруджа и Източна България. Гнезди по припечни каменливи и песъчливи терени до 
около 500 м. н.в. 

Състояние на популацията в ЗЗ: Установена в защитена зона „ Студенец” с 

численост от 17 двойки. Видът не е установен при теренните обследвания в териториите 
на УЗ. Тревните местообитания в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 
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УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 60 

двойки. Среща се в просеки сред горски масиви, поляни, сечища и др. Териториите и УЗ 
на ОУП не предвиждат промени в горски фонд или единични или групи дървета, които 
са потенциални и ефективно заети местообитания на вида. 

Тревните местообитания в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 7 

двойки. 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат не трофични и гнездови местообитания на вида. 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови и трофични местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на 
птици или влошаване на съседни местообитания.  

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Ливаден блатар (Circus pygargus) 

Биология на вида: Гнезди в Европа, Западна Азия и Северозападна Африка. Зимува 
в Африка и Индокитай. У нас е гнездящо прелетен с гнездова популация около 220-270 

двойки. Разпространен е предимно в Югоизточна България между Сакар и Източна 
Стара планина. Придържа се към влажни ливади, блатисти местности, ниви, тревни 
съобщества. Храни се с дребни бозайници, птици, насекоми, гущери и др. 
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Състояние на популацията в ЗЗ: Видът е установен в защитена зона „ Студенец” 

по време на миграция. Храни се над обработваемите площи и пасищата в зоната по 
време на миграция. 

Тревните местообитания в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание по време на миграция. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Върху останалите видове птици, предмет на опазване в зоната – Бухал (Bubo bubo), 
Черна рибарка (Chlidonias niger), Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Речна рибарка 
(Sterna hirundo), Малък горски водобегач (Tringa glareola), Бойник (Philomachus pugnax), 
Ливаден дърдавец (Crex crex), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Малък сокол 

(Falco columbarius), Орел рибар (Pandion haliaetus), Черна каня (Milvus migrans), Ловен 
сокол (Falco cherrug), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Ръждива чапла (Ardea 
purpurea), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), 
Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Голяма бяла 
чапла (Egretta alba), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Среден пъстър кълвач 
(Dendrocopos medius), Сив кълвач (Picus canus), въздействие няма да има, тъй като в 
обхвата на новите УЗ и територии в ОУП не са установени техни подходящи 
местообитания, не са наблюдавани по време на теренните изследвания и има много 
малка вероятност да бъдат установени поради специфичните им екологични изисквания. 

При реализацията на УЗ и територии на ОУП Угърчин в ЗЗ BG 0000240„ 

Студенец” ще има въздействие в различна степен върху 43 вида птици, от които за 
16 вида са поставени оценки от 1 до 3, т.е. Незначително въздействие, а за 
останалите 27 не се очаква въздействие, включени в Приложение І на Директива 
2009/147 ЕЕС, а именно: 

Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) 
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Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Бял щъркел (Ciconia ciconia) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Синявица (Coracias garrulus) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Полски блатар (Circus cyaneus) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Осояд (Pernis apivorus) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Черен щъркел (Ciconia nigra) 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Козодой (Caprimulgus europaeus) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Черночела сврачка (Lanius minor) 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 
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Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Полска бъбрица (Anthus campestris) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Ливаден блатар (Circus pygargus) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Въздействие върху редовно срещащи се, мигриращи видове птици, които не са 
включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС. 

Сокол Орко (Falco subbuteo) 

Биология на вида: Вид с обширен ареал в Евразия и Северозападна Африка. 

Зимува в Южна Африка, Индия и Южен Китай. У нас гнездещо прелетен вид с 
численост около 1000 – 1200 двойки. Гнезди по дървета в широколистни, смесени и 
иглолистни гори. Храни се с насекоми, дребни птици и гризачи, ловувайки над пасища, 
ливади и степни територии. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 7 

двойки. Храни се над обработваемите площи и пасищата в зоната. 

Тревните местообитания в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 
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Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 5 

двойки. Тревните местообитания и обработваеми площи в зоната са трофична база за 
вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

 

Биология на вида: Разпространен в Европа, Азия и Северозападна Африка. У нас 

гнезди с численост 1500 – 2000 двойки. Мигрира през март - април и октомври - 

ноември. Гнезди в разредени гори в близост до открити пространства. Орнитофаг. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът се среща по време на 

миграция. Тревните местообитания и обработваеми площи в зоната са трофична база за 
вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 

местообитания на вида.  

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 
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Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 13 

двойки. Тревните местообитания и обработваеми площи в зоната са трофична база за 
вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация 
на гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Обикновен пчелояд (Merops apiaster) 

Биология на вида: Туркестано-Средиземноморски вид, населяващ Европа, Азия и 
Северозападна Африка. Гнездящ, прелетен вид. Зимува в тропична Африка. Гнезди 
колониално в земни дупки по песъчливи льосови стени, речни брегове, скални стени и 
др. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 

100 двойки. 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат не трофични и гнездови местообитания на вида. 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или 
фрагментация на гнездови и трофични местообитания, без смъртност на индивиди, 
прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания.  

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Върху останалите редовно срещащи се, мигриращи видове птици, които не са 
включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС – Зеленоножка (Gallinula 
chloropus), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Лятно бърне (Anas querquedula), 

Сива чапла (Ardea cinerea), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Белокрила рибарка 
(Chlidonias leucopterus), Ням лебед (Cygnus olor), Фиш (Anas penelope), Лиска (Fulica 
atra), Сива патица (Anas strepera), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Речна чайка 

(Larus ridibundus), Черноопашат крайбрежен бекас (Limosa limosa), Голям горски 
водобегач (Tringa ochropus), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Клопач (Anas 
clypeata), Шилоопашата патица (Anas acuta), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), 
Средна бекасина (Gallinago gallinago), Зимно бърне (Anas crecca), въздействие няма да 
има, тъй като в предвижданията на новите УЗ и територии не са установени техни 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 

 
 
 

 
 
 
 

511 

подходящи местообитания, не са наблюдавани по време на теренните изследвания и има 
много малка вероятност да бъдат установени поради специфичните им екологични 
изисквания. 

Обобщено Въздействие върху редовно срещащи се, мигриращи видове птици, 
които не са включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС. 

При реализацията на УЗ и територии на ОУП Угърчин в ЗЗ BG 000240 

„Студенец” ще има въздействие в различна степен върху 4 вида птици, от които са 
поставени оценки 1, т.е. Незначително въздействие, а за 19 вида без въздействие, 
включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС, а именно: 

Сокол Орко (Falco subbuteo) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Обикновен пчелояд (Merops apiaster) 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

 

5.8.  Описание и анализ на въздействието на плана, върху целостта на 

защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели 

(загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на 

видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.), както по време на 

реализацията, така и при експлоатацията на плана. 

BG0001493 „Централен балкан“ – буфер 

Анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на 
защитена зона BG0001493 „Централен балкан“ – буфер с оглед на нейната структура, 
функции и природозащитни цели 

Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0001493 Централен 
балкан“ – буфер, попадат следните устройствени зони и територии:  

1.  Землище на с. Кирчево – територии за добив на ползени изкопаеми, Пч1, Доп Соп, 
Жм1 и Пп1; 
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2.  Землище с. Лесидрен – Доп Соп, Жм1 (извън границите на населеното място - махали), 
Ов1; 

3.  Землище с. Сопот – Доп Соп, Оо и Пп1. 

Структура 

Благодарение на теренната работа извършена от екипа изготвил ДОСВ се установи, че 

почти всички описани нови устройствени зони и предвиждания в рамките на защитена зона 

BG0001493 “Централен Балкан - буфер“ са съществуващи.  

Общата засегната площ от защитена зона BG0001493 “Централен Балкан - буфер“ в 

резултат на предвижданията на ОУП възлиза на 12,0337 ха или 0,009% от общата площ на 

зоната. 

Можем да заключим, че реализацията на ИП няма да окаже значително 
въздействие върху структурата на зоната. 

Функции и природозащитни цели 

Загуба на природни местообитания 

91W0 Мизийски букови гори в комплекс със 9170 Дъбово-габърови гори от типа 
Galio Carpinetum 

В землището на с. Кирчево се предвижда обособяване на територия за добив на 
полезни изкопаеми – скалооблицовъчни материали. Устройствената зона е с приблизителна 
площ от 2,2996 ха и обхваща части от два имоти 017013 и 042048. В границите на тези два 
имота са налични съгласно ЛУП на ДГС Лесидрен три горски подотдела 28-2, 28-щ и 28-ю. 
От теренната работа се установи, че в имот 042048, съответно горски подотдел 28-щ се 
срещат елементи на местообитание 91W0 Мизийски букови гори, но в комплекс със 9170 
Дъбово-габърови гори от типа Galio Carpinetum. В подотдел 28-щ доминира Fagus 

sylvatica и Carpinus betulus (който е представен предимно като подлес), но и с участието 
на преобладаване на Quercus petraea. Подотдел 28-ю, не може да се определи, като тип 
природно местообитание обект на опазване в защитената зона, тъй като в него е проведена 
сеч, преди повече от 7-8 години и в момента не представлява местообитание, в него са 
налични млади дървета на Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Quercus petraea и единично 
участие на Pinus sylvestris. 

 
Въздействия 
Пряко унищожаване на площи при използването на територията за добив на полезни 

изкопаеми. Общата площ на местообитанието, която ще бъде засегната е 1.2522 ha, (горски 
фонд) или 0.016% от площта на природното местообитание (7679,15 ha) в грани-ците на 
защитената зона. Засегнатата площ е твърде малка, за да не предизвика промяна във 
функциите на природното местообитание в границите на защитената зона. 

 
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1.  
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Фрагментация. Реализиране на устройствена територия за добив на полезни изкопаеми 
няма да доведе до фрагментация на местообитанието, тъй като се засяга малка площ, която 
не го разделя на части. 

 
Въздействие – Не се очаква.  
Степен на въздействие – 0. 
Нахлуване на чужди видове. Въздействието на този фактор се увеличава при 

рекуливация на терена около новата устройствена територия, ако се използват видове 
нехарактерни за региона. 

Въздействие – Не се очаква.  
Степен на въздействие – 0. 
 

Въздействия върху местообитания и популациите на приоритетни животински 

видовете - предмет на опазване на защитена зона BG0001493 Централен Балкан – буфер 

1078 Тигров молец на Джърси (Еуплагия) (Еuplagia quadripunctaria)


Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. По време на теренните изследвания на 

територията предвидена в ОУП на община за изграждане на нови устройствени зони не 

е установено достатъчно присъствие на подходящи за развитието на вида дървета, 
които да са във фаза старост. При тези теренни изследвания видът не е установен. 

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от потенциално 
местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за добив на 
скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие изразяващо се в 
отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0031% от площта 
на местообитанието в защитената зона. 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие - 1. 

 

1087 Алпийски сечко (Rosalia alpinа) 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. По време на теренните изследвания на 

територията предвидена в ОУП на община за изграждане на нови устройствени зони не е 
установено достатъчно присъствие на подходящи за развитието на вида дървета, които да са 
във фаза старост. При тези теренни изследвания видът не е установен. 

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от потенциално 
местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за добив на 
скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие изразяващо се в 
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отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0028% от площта 
на местообитанието в защитената зона. 

Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие - 1. 
 
1083 Голям еленов рогач (Lucanus cervus)



Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. По време на теренните изследвания на 

територията предвидена в ОУП на община за изграждане на нови устройствени зони не 
 
е установено достатъчно присъствие на подходящи за развитието на вида дървета, 

които да са във фаза старост. При тези теренни изследвания видът не е установен. 

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 

територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от потенциално 
местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за добив на 
скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие изразяващо се в 
отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0034% от площта 
на местообитанието в защитената зона. 

Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие - 1. 
 
1089 Голям буков сечко (Morimus asper funereus)



Въздействия 
 
Очаквани въздействия по време на строителството. 
 
Потенциални заплахи за местообитанията. По време на теренните изследвания на 

територията предвидена в ОУП на община за изграждане на нови устройствени зони не 
установено достатъчно присъствие на подходящи за развитието на вида дървета, които да са 
във фаза старост. При тези теренни изследвания видът не е установен. 

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от потенциално 
местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за добив на 
скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие изразяващо се в 
отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0024% от площта 
на местообитанието в защитената зона. 

Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие - 1. 
 

1065 Euphydryas aurinia
 

Въздействия 

Очаквани въздействия по време на строителството.  
Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат известни находища на вида 
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в зоната. Проектираната територия на устройствените зони с. Кирчево – Пч1, ДопСоп 
и Пп1 и с. Лесидрен – Жм1, включени в ОУП на община Угъричин. От общата засегнати 
потенциални местообитания на Euphydryas aurinia по данни на МОСВ са засегнати от 
предвижданията на ОУП са 3,8708 дка или 0,030% от потенциалните местообитания. Според 
оценка на екипа изготвят ДОСВ, само в землището на с. Кирчево в част от УЗ ДопСоп се 
засягат 0,2347 ха от потенциални местообитания или 0,002% от подходящи потенциални 
местообитания на вида в зоната. 

  
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 
 
1084 Миризлив бръмбар отшелник (Osmoderma eremita)



Въздействия 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
Потенциални заплахи за местообитанията. Потенциални заплахи за 

местообитанията. По време на теренните изследвания на територията предвидена в ОУП 
на община за изграждане на нови устройствени зони не установено достатъчно присъствие 
на подходящи за развитието на вида дървета, които да са във фаза старост. При тези теренни 
изследвания видът не е установен. Най-близкото установено находище се намира на около 
9000 метра въздушна линия южно, на около 1200 м.н.в. 

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от подходящо 
местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за добив на 
скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие изразяващо се в 
отнемане на подходящо местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0042% от площта 
на местообитанието в защитената зона.  

Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 
 

Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на ОУП на 
община Угърчин върху целите за опазване на видовете безгръбначни в защитената зона 
може да се оцени като незначително. Благоприятното природозащитно състояние на 
популациите ще се съхрани изцяло в защитената зона. 

1. засегнатите местообитания на Еuplagia quadripunctaria - землището на с. Кирчево 
в част от територии за добив на полезни изкопаеми се очаква въздействие изразяващо се в 
отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0031% от площта 
на местообитанието в защитената зона. 

2. засегнатите местообитания на Rosalia alpinа - землището на с. Кирчево в част от 
територии за добив на полезни изкопаеми се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на 
потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0028% от площта на 
местообитанието в защитената зона. 

3. засегнатите местообитания на Lucanus cervus - землището на с. Кирчево в част от 
територии за добив на полезни изкопаеми се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на 
потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0034% от площта на 
местообитанието в защитената зона. 
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4. засегнатите местообитания на Morimus asper funereus - землището на с. Кирчево в 
част от територии за добив на полезни изкопаеми се очаква въздействие изразяващо се в 
отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0024% от площта 
на местообитанието в защитената зона.  

5. засегнатите местообитания на Euphydryas aurinia - Според оценка на екипа 
изготвят ДОСВ, само в землището на с. Кирчево в част от УЗ ДопСоп се засягат 0,2347 ха от 
потенциални местообитания или 0,002% от подходящи потенциални местообитания на вида 
в зоната. 

6. засегнатите местообитания на Osmoderma eremita - землището на с. Кирчево в част 
от територии за добив на полезни изкопаеми се очаква въздействие изразяващо се в отнемане 
на подходящо местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0042% от площта на 
местообитанието в защитената зона. 

 
 
Очаквано въздействие върху ихтиофауната предмет на опазване в защитена зона 

– Без въздействие. 
 

Очаквано въздействие върху земноводните предмет на опазване в защитена зона 
BG0001493 Централен Балкан - Буфер 

 
1171 Южен гребенест тритон (Triturus karelinii)  

Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. При изграждане на включените в ОУП 

устройствени територии в зем. на с. Кирчево  - територии за добив на полезни изкопаеми се 
очаква увреждане на слабо пригодни местообитания на вида в зоната. 

 
На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 

Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от потенциално 
местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за добив на 
скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие изразяващо се в 
отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0011% от площта 
на местообитанието в защитената зона. Предвид, че засегнатата територия представлява 
букова гора и не попада в обхвата на оптималните местообитания на вида, считаме че няма 
вероятност вида да се среща в тази територия, дори и в „суха фаза“. Предпочита територии 
по-близки до водни обекти. Поради, което считаме, че не се очаква въздействие. 

Въздействие – Незначително въдействие. 
Степен на въздействие - 1. 
 
1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegatа)


 
 
Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
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Потенциални заплахи за местообитанията. При реализацията на територии за добив 
на полезни изкопанеми в землището на с. Кирчево на площ от 2,2996 ха не се очаква 
увреждане на местообитания на вида в зоната.  

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от потенциално 
местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за добив на 
скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие изразяващо се в 
отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0043% от площта 
на местообитанието в защитената зона. Предвид, че засегнатата територия представлява 
букова гора и не попада в обхвата на оптималните местообитания на вида, считаме че няма 
вероятност вида да се среща в тази територия, дори и в „суха фаза“. Предпочита територии 
по-близки до водни обекти. Поради, което считаме, че не се очаква въздействие. 

Въздействие – Незначително въдействие. 
Степен на въздействие - 1. 
 
Оценка: Цялостното въздействие върху 2 вида земноводни - Южен гребенест 

тритон (Triturus karelinii) и Жълтокоремна бумка (Bombina variegatа), се оценява с бална 
оценка 1 (много слабо) и не е необходимо прилагане на смекчаващи мерки. 

 
Засегнатите пригодни местообитания в зоната са 0.0011% за южния гребенест 

тритон и 0.0043% за жълтокоремната бумка, и се приемат като незначителни за да 
доведат до фрагментиране на слабопригодни местообитания. 

 

Очаквано въздействие върху влечугите предмет на опазване в защитена зона 
BG0001493 Централен Балкан – Буфер – Без въздействие. 

 

Очаквано въздействие върху бозайниците предмет на опазване в защитена зона 
BG0001493 Централен Балкан - Буфер 

 
 
 1352 Европейски вълк - Canis lupus



Потенциални заплахи за местообитанията. При реализацията на територии за добив 
на полезни изкопаеми в землището на с. Кирчево на площ от 2,2996 ха се очаква увреждане 
на местообитания на вида в зоната.  

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Кирчево се засяга част от ефективно 
местообитание на целевия вид. При въвеждане в експлоатация на кариера за добив на 
скалооблицоващи материали на фирма „ТехСел“ ООД се очаква въздействие изразяващо се в 
отнемане на потенциални местообитания на вида върху 2.2996 ha, което е 0.0002% от площта 
на местообитанието в защитената зона. Изключително малките площи, които се засягат от 
устройственото зониране в защитената зона може да доведе до незначително въздейст-вие 
върху популациите на вида. При теренното проучване на територията се установи, че тя в 
непосредствена близост до населено място и терени, които са антропогенно повлияни, 
открити и вероятността да се използват от вълка по времена миграции е малко вероятно. 

 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 

 
 
 

 
 
 
 

518 

 
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1.  
 
2635 Европейски пъстър пор (Vormela peregusna)



Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. Предвиденото усторйствено зониране в 

ОУП на община Угърчин засяга потенциални местообитания на вида. Съгласно приложената 
карта по проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I", потенциално местообитание на пъстрия пор според 
индуктивен модел, основан на полеви експертни оценки на пригодността на 
местообитанието отсъства от територията предвидена за нови устройствени зони в 
защитената зона. 

От общата засегнати потенциални местообитания на Vormela peregusna по данни на 
МОСВ са засегнати от предвижданията на ОУП са 3,6991 дка или 0,012% от потенциалните 
местообитания. Според оценка на екипа изготвил ДОСВ, само в землището на с. Кирчево в 
част от УЗ ДопСоп се засягат 0,2347 ха от потенциални местообитания или 0,007% от 
подходящи потенциални местообитания на вида в зоната. Реално обаче според оценка на 
екипа изготвил ДОСВ, една от главните причини за да не се среща вида в този е район е 
липсата на пасища  и съответно една от основните храни на вида лалугера (Spermophilus 

citellus), но и този вид липсва и не е установен, както и негови местообитания в рамките на 
новите УЗ, но и в съседни на тях имоти. Регулацията е твърде близка и степентта на 
урбанизация, съществуваща в предложените УЗ е основна причина за това.  

Въздействие - Незначително.  
Степен на въздействие – 1.  
Прилепи (Chiroptera) 

1324 Голям нощник (Myotis myotis)


Въздействия 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат пряко известни подземни 

убежища на вида. Ще бъдат засегнати 2.0133 ha ловни местообитания на вида, което е 
0.002% от общата площ на благоприятните местообитания на вида в зоната. 

 

Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1.  
 
1310 Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersi)



Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. При изграждане на новите устройствени 

зони не се засягат летни и зимни убежища на вида. Извън обсега на тази територия остават и 
ефективно заетите места от целевия вид. 

  
Въздействие – Незначително.  
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Степен на въздействие – 1.  
1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)



Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. При изграждане на новите устройствени 

зони не се засягат летни и зимни убежища на вида. Извън обсега на тази територия остават и 
ефективно заетите места от целевия вид. 

  
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1.   
1307 Остроух нощник (Myotis blythii оxygnathus)



Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат пряко известни подземни 

убежища на вида. Ще бъдат засегнати 2.0133 ha ловни местообитания на вида, което е 
0.002% от общата площ на благоприятните местообитания на вида в зоната. 

 

Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 
 
1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)



Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат убежища на вида. При 

реализиране на устройственото зониране предвидено в ОУП се засягат потенциални и ловни 
местообитания на вида в зоната. Предвидена не устройствена територия в имот  

 

Обособяването на територията за добив на полезни изкопаеми ще засегне общо 0.8548 
ha местообитания на вида, което е 0.002% от общата площ на потенциалните местообитания 
в зоната. На тази територия не присъстват ефективно заети местообитания. Изключително 
малката засегната площ дава основание въздействието да бъде определено като 
незначително. 

 
Въздействие - Незначително.  
Степен на въздействие – 2. 
 

Бариерен ефект/Фрагментация 

Природни местообитания: Не се очаква. 

Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги:  
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1171 Южен гребенест тритон (Triturus karelinii) 

Фрагментация на местообитания. Малката площ, която ще бъде засегната от место-

обитаният на вида в района на с. Кирчево няма да доведе до фрагментиране му в границите 
на защитената зона. Самото местообитание в зоната има фрагментарен характер. 

 
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 
1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegatа)


 
 
Фрагментация на местообитания. Малката площ, която ще бъде засегната от место-

обитаният на вида в района на с. Кирчево няма да доведе до фрагментиране му в границите 
на защитената зона. Самото местообитание в зоната има фрагментарен характер. 

 
Въздействие – Незначително въдействие. 
Степен на въздействие – 1. 
 

Бозайници: 

2635 Европейски пъстър пор (Vormela peregusna)


Фрагментация на местообитания. Според оценка на екипа изготвил ДОСВ, само в 
землището на с. Кирчево в част от УЗ ДопСоп се засягат 0,2347 ха от потенциални 
местообитания или 0,007% от подходящи потенциални местообитания на вида в зоната. 
Реално обаче според оценка на екипа изготвил ДОСВ, една от главните причини за да не се 
среща вида в този е район е липсата на пасища  и съответно една от основните храни на вида 
лалугера (Spermophilus citellus), но и този вид липсва и не е установен, както и негови 
местообитания в рамките на новите УЗ, но и в съседни на тях имоти. Регулацията е твърде 
близка и степентта на урбанизация, съществуваща в предложените УЗ е основна причина за 
това. Фрагментацията на место-обитанието е 0.007%, което може да се определи, като 
незначително въздействие. 

 
Въздействие - Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 
 

Прилепи: 

1324 Голям нощник (Myotis myotis)


Фрагментация на местообитания. Предвиденото в ОУП на община Угърчин зониране 
засяга малка площ от ловни местообитания на вида в зоната, разположени до населено място, 
пътна артерия в антрпогенно повлиян район. Засеганите площи от подходящите ловни 
местообитания също са в размер, който не води до фрагментиране на тези местообитания в 
зоната, които заемат значителна част от нейната територия. 

Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1.
 18Ов

Прекъсване на биокоридори. За прекъсване на биокоридори може да става въпрос само 
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в случаите, когато има непреодолими препятствия за дедонощните и сезонни 
миграции на вида. Като се има предвид височината на предвидените сгради в устройствените 
зони и височината на полета на прилепите, този сграден фонд не е непреодилима пречка за 
вида и те не може да бъдат причина за възникване на временен или траен бариерен ефект, с 
което да предизвика прекъсване на миграционни коридори на вида. 

 
Територията на предвиденото устройствено зониране, предвидена в ОУП, попада в 

район на защитената зона с потенциални коридори с добра свързаност. Практическото 
реализиране на ОУП и изграждане на новите устройствени зони няма да предизвика 
прекъсване с негативни последици за вида. Терените на новите устройствени зони са в 
близост до урбанизирана територия, антропогенно повлияна.  

Въздействие – Незначително. Степен на въздействие – 2. 
  
1310 Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersi)



Фрагментация на местообитания. Засегнатите площи от ловни местообитания са твърде 
малки за да предизвикат съществено разделяне на потенциалните местообитания на части. 
Изградените устройствени

 
зони не са непреодолимо препятствие по време на полет на прилепите 

и това не е в състояние да доведе до възникване на бариерен ефект до потенциалните и ловни 
полета в съседни терени и зоната. От тази гледна точка устройственото зониране не може да 
бъде разглеждано, като фактор предизвикващ функционална фрагментация на 
местообитанията на този целеви вид. Пространствената фрагментация е с нeзначително 
въздействие върху 2,8257 ха или 0,008% подходящи ловни местообитания в зоната, без да 
предизвика структурни промени в популацията на вида в защитената зона. Засегнатата площ 
от ловните местообитания на вида е малка и няма да доведе до намаляване на потенциал-
ните ловни местообитания на вида в зоната. В зоната има достатъчно повърхностни водоеми 
,които са негова основна хранителна база. Видът е добър летец и по време на лов може да се 
отдалечи на голямо разстояние от дневните си убежища. 

113мф 

Въздействие – Незначително. 114мф 

Степен на въздействие – 1. 
1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)



Фрагментация на местообитания. Засегнатите площи от ловни местообитания са твърде 
малки за да предизвикат съществено разделяне на потенциалните местообитания на части. 
Изградените устройствени

 
зони не са непреодолимо препятствие по време на полет на прилепите 

и това не е в състояние да доведе до възникване на бариерен ефект до потенциалните и ловни 
полета в съседни терени и зоната. От тази гледна точка устройственото зониране не може да 
бъде раз-глеждано, като фактор предизвикващ функционална фрагментация на 
местообитанията на този целеви вид. Пространствената фрагментация е с нeзначително 
въздействие върху 2,8257 ха или 0,010% подходящи ловни местообитания в зоната, без да 
предизвика структурни промени в популацията на вида в защитената зона. Засегнатата площ 
от ловните местообитания на вида е малка и няма да доведе до намаляване на потенциал-
ните ловни местообитания на вида в зоната. В зоната има достатъчно повърхностни водоеми 
,които са негова основна хранителна база. Видът е добър летец и по време на лов може да се 
отдалечи на голямо разстояние от дневните си убежища. 

113мф 

Въздействие – Незначително. 114мф 

Степен на въздействие – 1. 
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Безгръбначни: Не се очаква. 

 
Унищожаване на индивиди 

Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги: Не се очаква. 

Бозайници: Не се очаква. 

Прилепи: Не се очаква. 

Безгръбначни: Не се очаква 

Обезпокояване на видове 

Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги: Не се очаква. 

Бозайници: Не се очаква. 

Прилепи: Не се очаква 

Безгръбначни. Не се очаква. 

Нарушаване на видовия състав 

Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги:  

Бозайници: Не се очаква. 

Прилепи: Не се очаква. 

Безгръбначни: Не се очаква. 

 

Кумулативен ефект 

Общото въздействие върху местообитанията на южния гребенест тритон (Triturus 

karelinii) ще възлезе на 0.40%, а на пъстрия пор (Vormela peregusna) - 0.33%. Кумулативното 
въздействие ще е незначително. 

Химически промени 

Не се очакват. 

Хидрогеоложки промени 
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Не се очакват. 

Геоложки промени 

Не се очакват. 

Други промени 

Не се очакват. 

Защитена зона BG0000616 „Микре“ 

 

Структура 

Съгласно новите предвижданията на ОУП в границите на защитена зона BG0000616 „Микре“, 

попадат устройствени зони само в землище на с. Микре. 
Описаните имоти попадащи в границите на BG0000616 Микре при посещение на терен 

се установи, че това са съществуващи жилищни територии, в които са налични жилищни и 
стопански постройки, дворни места и стари овощни градини. Прави впечатление, че в КВС 
имоти №№ 48060.429.18, 48060.429.25 и 48060.429.26 са определени с НТП – пасище, но при 
обходите са установи, че са територии заети от единични постройки и дворни места и не 
отговарят на описанието в КВС. 

Общата засегната площ от защитена зона BG0000616 „Микре“ в резултат на 

предвижданията на УЗ Жм1 на ОУП възлиза на 1,3323 ха или 0,009% от общата площ на 

зоната. 

Можем да заключим, че реализацията на ИП няма да окаже значително 
въздействие върху структурата на зоната. 

Функции и природозащитни цели 

Загуба на природни местообитания 

Въздействия върху местообитания и популациите на приоритетни животински 

видовете - предмет на опазване на защитена зона BG0000616 „Микре“ – Без 

въздействие. 

Очаквано въздействие върху безгръбначните предмет на опазване в защитена 
зона 

 
1078 Тигров молец на Джърси (Еуплагия) (Еuplagia quadripunctaria)



Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. По време на теренните изследвания на 

територията предвидена в ОУП на община за изграждане на нови устройствени зони не 
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е установено достатъчно присъствие на подходящи за развитието на вида дървета, 
които да са във фаза старост. При тези теренни изследвания видът не е установен. 

 

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони за Жм1 при с. Микре се засяга част от потенциално 
местообитание на целевия вид. Превдидените територии са съществуващи жилищни зони, 
частично изоставени, но налични жилищни и стопански постройки и дворни места, като се 
очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални местообитания на вида върху 
1.3323 ha, което е 0.013% от площта на местообитанието в защитената зона. 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие - 1. 

 

1087 Алпийски сечко (Rosalia alpinа) 
Устройствените зони засягат потенциални местообитания на вида в зоната. 
Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. По време на теренните изследвания на 

територията предвидена в ОУП на община за изграждане на нови устройствени зони не е 
установено достатъчно присъствие на подходящи за развитието на вида дървета, които да са 
във фаза старост. При тези теренни изследвания видът не е установен. 

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони до с. Микре се засяга част от потенциално 
местообитание на целевия вид. Очаква въздействие изразяващо се в отнемане на 
потенциални местообитания на вида върху 1.3323 ha, което е 0.036% от площта на 
местообитанието в защитената зона. 

Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие - 1. 
 
 
1083 Голям еленов рогач (Lucanus cervus)



Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. По време на теренните изследвания на 

територията предвидена в ОУП на община за изграждане на нови устройствени зони не 
 
е установено достатъчно присъствие на подходящи за развитието на вида дървета, 

които да са във фаза старост. При тези теренни изследвания видът не е установен. 

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
В землището на с. Микре са установени 2 референтни находища, които отстоят на около 500 
метра въздушна линия посока изток от УЗ Жм1. Съгласно представената информация и 
координати на местообитанията на вида от МОСВ, територията на новите устройствени зони 
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до с. Микре се засяга част от потенциално местообитание на целевия вид. При строителство 
в УЗ се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални местообитания на вида 
върху 1.3323 ha, което е 0.014% от площта на местообитанието в защитената зона. 

Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие - 1. 
 
1089 Голям буков сечко (Morimus asper funereus)



Въздействия 
 
Очаквани въздействия по време на строителството. 
 
Потенциални заплахи за местообитанията. По време на теренните изследвания на 

територията предвидена в ОУП на община за изграждане на нови устройствени зони не 
установено достатъчно присъствие на подходящи за развитието на вида дървета, които да са 
във фаза старост. При тези теренни изследвания видът не е установен. 

   
На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 

Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на УЗ Жм1 при с. Микре се засяга част от потенциално местообитание на 
целевия вид. Очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални местообитания 
на вида върху 1.3323 ha, което е 0.014% от площта на местообитанието в защитената зона. 

 

Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие - 1. 
Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на ОУП на 

община Угърчин върху целите за опазване на видовете безгръбначни в защитената зона 
може да се оцени като незначително. Благоприятното природозащитно състояние на 
популациите ще се съхрани изцяло в защитената зона. 

 
1. засегнатите местообитания на Rosalia alpinа - землището на с. Микре в УЗ Жм1 се 

очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални местообитания на вида върху 
1.3323 ha, което е 0.036% от площта на местообитанието в защитената зона. 

2. засегнатите местообитания на Lucanus cervus - землището на с. Микре в УЗ Жм1 
се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални местообитания на вида 
върху 1,3323 ha, което е 0.014% от площта на местообитанието в защитената зона. 

3. засегнатите местообитания на Morimus asper funereus - землището на с. Микре в 
УЗ Жм1 се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални местообитания на 
вида върху 1.3323 ha, което е 0.014% от площта на местообитанието в защитената зона.  

4. засегнатите местообитания на Euplagia quadipunctaria - землището на с. Микре в 
УЗ Жм1 се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални местообитания на 
вида върху 1.3323 ha, което е 0.013% от площта на местообитанието в защитената зона. 
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Очаквано въздействие върху ихтиофауната предмет на опазване в защитена зона 
– Без въздействие. 

 

Очаквано въздействие върху земноводните предмет на опазване в защитена зона. 
1171 Южен гребенест тритон Triturus karelinii 
Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. При изграждане на включените в ОУП 

устройствени територии в зем. на с. Микре  - УЗ Жм1 се очаква увреждане на слабо 
пригодни местообитания на вида в зоната. 

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони Жм 1 при с. Кирчево се засяга част от слабо 
пригодни местообитания на целевия вид. Имотите не предоставят по никакъв начин 
местообитания за вида, съгласно теренните ни данни. Може да се каже, че няма 

местообитания на вида, но съгласно моделите на МОСВ, териториите попадата в 
слабопригодни местообитания и за това се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на 
потенциални местообитания на вида върху 1.3323 ha, което е 0.0018% от площта на 
слабопригодните местообитания в защитената зона (Слабо пригодни (клас 1): 7970,41 ha 
(51,60%)). Поради, което считаме, че не се очаква въздействие. 

Въздействие – Незначително въздействие. 
Степен на въздействие - 1. 

1193 Жълтокоремна бумка Bombiba variegatа  
Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. При реализацията на УЗ Жм1 в землището 
на с. Микре на площ от 1,3323 ха не се очаква увреждане на местообитания на вида в зоната. 

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на новите устройствени зони Жм1 с. Микре се засяга част от потенциално 
местообитание на целевия вид. Очаква въздействие изразяващо се в отнемане на 
потенциални местообитания на вида върху 1.3323 ha, което е 0.018% от площта на 
местообитанието в защитената зона (Местообитания с ниска значимост (клас 1): 7414,02 ha 
(47,97%)). Предпочита територии по-близки до водни обекти и не се отдалечава от тях на 
неповече от 50м. Поради, което считаме, че не се очаква въздействие. 

Фрагментация на местообитания. Малката площ, която ще бъде засегната от место-

обитаният на вида в района на с. Микре няма да доведе до фрагментиране му в границите на 
защитената зона. Самото местообитание в зоната има фрагментарен характер. 

 
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 
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Оценка: Цялостното въздействие върху 2 вида земноводни - Южен гребенест 

тритон (Triturus karelinii) и Жълтокоремна бумка (Bombina variegatа), се оценява с бална 
оценка 1 (много слабо) и не е необходимо прилагане на смекчаващи мерки. 

 
Засегнатите пригодни местообитания в зоната са 0.018% за южния гребенест 

тритон и 0.018% за жълтокоремната бумка, и се приемат като незначителни за да 
доведат до фрагментиране на слабопригодни местообитания. 

 

1. засегнатите местообитания на Triturus karelinii - землището на с. Микре в УЗ Жм1 
се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални местообитания на вида 
върху 1.3323 ha, което е 0.018% от площта на местообитанието в защитената зона. 

2. засегнатите местообитания на Bombina variegatа - землището на с. Микре в УЗ 
Жм1 се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални местообитания на вида 
върху 1,3323 ha, което е 0.018% от площта на местообитанието в защитената зона. 

Очаквано въздействие върху влечугите предмет на опазване в защитена зона 
BG0000616 „Микре“. 

 
1217 Шипоопашата сухоземна костенурка (Eurotestudo hermanni boettgeri)

Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. Терените предвидени за изграждане на 

нови устройствени зони на територията на защитената зона засягат потенциални 
местообитания на вида в УЗ Жм1 в землището на с. Микре на площ от 1,3323 ха или 0,036% 
от общата площ на слабопригодни местообитания на вида в зоната. 

 
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 
Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на ОУП на 

община Угърчин върху целите за опазване на видовете безгръбначни в защитената зона 
може да се оцени като незначително. Благоприятното природозащитно състояние на 
популациите ще се съхрани изцяло в защитената зона. 

 
1. засегнатите местообитания на Eurotestudo hermanni boettgeri - землището на с. Микре 

в УЗ Жм1 се очаква въздействие изразяващо се в отнемане на потенциални 
местообитания на вида върху 1.3323 ha, което е 0.036% от площта на местообитанието в 
защитената зона. 

Очаквано въздействие върху бозайниците предмет на опазване в защитена зона 
BG0000616 „Микре“ 

 

Прилепи 

 
1324 Голям нощник (Myotis myotis)



Въздействия 
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Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат пряко известни подземни 

убежища на вида. Ще бъдат засегнати 1.3323 ha ловни местообитания на вида, което е 
0.009% от общата площ на благоприятните местообитания на вида в зоната в обхвата на УЗ 
Жм1 при с. Микре. 

 

Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 
Фрагментация на местообитания. Предвиденото в ОУП на община Угърчин зониране 

засяга малка площ от ловни местообитания на вида в зоната, разположени до населено място, 
пътна артерия в антрпогенно повлиян район. Засеганите площи от подходящите ловни 
местообитания също са в размер, който не води до фрагментиране на тези местообитания в 
зоната, които заемат значителна част от нейната територия. 

 
Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1. 18Ов 
Прекъсване на биокоридори. За прекъсване на биокоридори може да става въпрос само 
 
в слу

чаите, когато има непреодолими препятствия за дедонощните и сезонни миграции на вида. 
Като се има предвид височината на предвидените сгради в устройствените зони и височината 
на полета на прилепите, този сграден фонд не е непреодилима пречка за вида и те не може да 
бъдат причина за възникване на временен или траен бариерен ефект, с което да предизвика 
прекъсване на миграционни коридори на вида. 

 
Територията на предвиденото устройствено зониране, предвидена в ОУП, попада в 

район на защитената зона с потенциални коридори с добра свързаност. Практическото 
реализиране на ОУП и изграждане на новите устройствени зони няма да предизвика 
прекъсване с негативни последици за вида. Терените на новите устройствени зони са в 
близост до урбанизирана територия, антропогенно повлияна.  

Въздействие – Незначително. Степен на въздействие – 1. 
1310 Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersi)



Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. При изграждане на новите устройствени 

зони не се засягат летни и зимни убежища на вида. Извън обсега на тази територия остават и 
ефективно заетите места от целевия вид. Единствено се засягат от Устойственото планиране 
предвижа УЗ Жм1 в землището на с. Микре засяга 0,661 ха от ловни местообитания на 
вида или 0,016% от общата му площ в зоната. 

  
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 
Фрагментация на местообитания. Засегнатите площи от ловни местообитания са твърде 

малки за да предизвикат съществено разделяне на потенциалните местообитания на части. 
Изградените устройствени

 
зони не са непреодолимо препятствие по време на полет на прилепите 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 

 
 
 

 
 
 
 

529 

и това не е в състояние да доведе до възникване на бариерен ефект до потенциалните и ловни 
полета в съседни терени и зоната. От тази гледна точка устройственото зониране не може да 
бъде раз-глеждано, като фактор предизвикващ функционална фрагментация на 
местообитанията на този целеви вид. Пространствената фрагментация е с нeзначително 
въздействие върху 0,661 ха или 0,016% подходящи ловни местообитания в зоната, без да 
предизвика структурни промени в популацията на вида в защитената зона. Засегнатата площ 
от ловните местообитания на вида е малка и няма да доведе до намаляване на потенциал-
ните ловни местообитания на вида в зоната. В зоната има достатъчно повърхностни водоеми 
,които са негова основна хранителна база. Видът е добър летец и по време на лов може да се 
отдалечи на голямо разстояние от дневните си убежища. 

113мф 

Въздействие – Незначително. 114мф 

Степен на въздействие – 1.  
Прекъсване на биокоридори. Изграждането на устройствените зони няма да доведе до 

трайно прекъсване на ландшафтни елементи, използвани от вида по време на миграция 
 
границите на защитената зона. Устройственото зониране ще се извърши до урбанизи-

рани територии с изградена инфраструктура, което няма да доведе до съществени промени в 
района. За прекъсване на биокоридори може да има само в случаите, когато има 
непреодолими препятствия за денонощните и сезонни миграции на вида. Като се има 
предвид височината на предвидените сгради в устройствените зони и височината на полета 

на прилепите, този сграден фонд не е непреодолима пречка за вида и те не може да бъдат 
причина за възникване на временен или траен бариерен ефект, с което да предизвика 
прекъсване на миграционни коридори на вида. Като добър летец видът ще има достъп до 
всички ловни полета в зоната.  

  
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 
1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)



Фрагментация на местообитания. Засегнатите площи от ловни местообитания са твърде 
малки за да предизвикат съществено разделяне на потенциалните местообитания на части. 
Изградените устройствени

 
зони не са непреодолимо препятствие по време на полет на прилепите 

и това не е в състояние да доведе до възникване на бариерен ефект до потенциалните и ловни 
полета в съседни терени и зоната. От тази гледна точка устройственото зониране не може да 
бъде разглеждано, като фактор предизвикващ функционална фрагментация на 
местообитанията на този целеви вид. Пространствената фрагментация е с нeзначително 
въздействие върху 0,661 ха или 0,016% подходящи ловни местообитания в зоната, без да 
предизвика структурни промени в популацията на вида в защитената зона. Засегнатата площ 
от ловните местообитания на вида е малка и няма да доведе до намаляване на потенциал-
ните ловни местообитания на вида в зоната. В зоната има достатъчно повърхностни водоеми 
,които са негова основна хранителна база. Видът е добър летец и по време на лов може да се 
отдалечи на голямо разстояние от дневните си убежища. 

113мф 

Въздействие – Незначително. 114мф 

Степен на въздействие – 1. 
Прекъсване на биокоридори. Изграждането на устройствените зони няма да доведе до 

трайно прекъсване на ландшафтни елементи, използвани от вида по време на миграция 
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границите на защитената зона. Устройственото зониране ще се извърши до 
урбанизирани територии с изградена инфраструктура, което няма да доведе до съществени 
промени в района. За прекъсване на биокоридори може да има само в случаите, когато има 
непреодолими препятствия за денонощните и сезонни миграции на вида. Като се има 
предвид височината на предвидените сгради в устройствените зони и височината на полета 
на прилепите, този сграден фонд не е непреодолима пречка за вида и те не може да бъдат 
причина за възникване на временен или траен бариерен ефект, с което да предизвика 
прекъсване на миграционни коридори на вида. Като добър летец видът ще има достъп до 
всички ловни полета в зоната.  

  
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1.  
1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros) 

Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. При изграждане на устройственото 
зониране не се засягат летни и зимни убежища на целевия вид. УЗ Жм1 в землището на с. 
Микре засяга 1,3323 ха или около 0,043% от ловните местообитания ня вида в зоната. 
Предвид, че в тази нова УЗ има съществуващи постройки и жилищни и стопански, то вече 
въздействие иам. 

 
Въздействие – Незначително.  
Стенеп на въздействие – 1. 
 
 
1307 Остроух нощник (Myotis blythii оxygnathus)



Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат пряко известни подземни 

убежища на вида. Ще бъдат засегнати 1.3323 ha ловни местообитания на вида, което е 
0.009% от общата площ на благоприятните местообитания на вида в зоната. 

 

Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 
 
1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus)



Въздействия  
Очаквани въздействия по време на строителството.  
Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат пряко установените летни 

убежища на вида. Ще бъдат засегнати 1.3323 ha потенциални ловни местообитания на вида, 
което е 0.014% от общата площ на благоприятните местообитания на вида в зоната в обхвата 
на УЗ Жм1 при с. Микре. 

  
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 
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Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на ОУП на 
община Угърчин върху целите за опазване на видовете прилепи в защитената зона 
може да се оцени като незначително. Благоприятното природозащитно състояние на 
популациите ще се съхрани изцяло в защитената зона. 

 
1. засегнатите местообитания на Голям нощник Myotis myotis - Ще бъдат засегнати 

1.3323 ha ловни местообитания на вида, което е 0.009% от общата площ на благоприятните 
местообитания на вида в зоната в обхвата на УЗ Жм1 при с. Микре. 

2. засегнатите местообитания на Дългокрил прилеп Miniopterus schreibersi - 

Устойственото планиране предвижа УЗ Жм1 в землището на с. Микре засяга 0,661 ха от 
ловни местообитания на вида или 0,016% от общата му площ в зоната. 

3. засегнатите местообитания на Дългопръст нощник Myotis capaccinii - 

Устойственото планиране предвижа УЗ Жм1 в землището на с. Микре засяга 0,661 ха от 
местообитания на вида или 0,016% от общата му площ в зоната. 

4. засегнатите местообитания на Малък подковонос Rhinolophus hipposideros - УЗ 
Жм1 в землището на с. Микре засяга 1,3323 ха или около 0,043% от ловните местообитания 
ня вида в зоната. 

5. засегнатите местообитания на Остроух нощник Myotis blythii – от УЗ Жм1 в 
землището на с. Микре, ще бъдат засегнати 1.3323 ha ловни местообитания на вида, което е 
0.009% от общата площ на благоприятните местообитания на вида в зоната. 

6. засегнатите местообитания на Трицветен нощник Myotis emarginatus - Ще бъдат 
засегнати 1.3323 ha потенциални ловни местообитания на вида, което е 0.014% от общата 
площ на благоприятните местообитания на вида в зоната в обхвата на УЗ Жм1 при с. Микре. 

Бариерен ефект/Фрагментация 

Природни местообитания: Не се очаква. 

Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги:  

 1171 Южен гребенест тритон Triturus karelinii 
Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
Фрагментация на местообитания. Малката площ, която ще бъде засегната от место-

обитаният на вида в района на с. Микре няма да доведе до фрагментиране му в границите на 
защитената зона. Самото местообитание в зоната има фрагментарен характер. 

 
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 
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1193 Жълтокоремна бумка Bombiba variegatа  
Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
Фрагментация на местообитания. Малката площ, която ще бъде засегната от место-

обитаният на вида в района на с. Микре няма да доведе до фрагментиране му в границите на 
защитената зона. Самото местообитание в зоната има фрагментарен характер. 

 
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 
Бозайници:Не се очаква. 

Прилепи: 

1324 Голям нощник (Myotis myotis)


Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
Фрагментация на местообитания. Предвиденото в ОУП на община Угърчин зониране 

засяга малка площ от ловни местообитания на вида в зоната, разположени до населено място, 
пътна артерия в антрпогенно повлиян район. Засеганите площи от подходящите ловни 
местообитания също са в размер, който не води до фрагментиране на тези местообитания в 
зоната, които заемат значителна част от нейната територия. 

 
Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1. 18Ов
 
1310 Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersi)



Въздействия 
 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
Фрагментация на местообитания. Засегнатите площи от ловни местообитания са твърде 

малки за да предизвикат съществено разделяне на потенциалните местообитания на части. 
Изградените устройствени

 
зони не са непреодолимо препятствие по време на полет на прилепите 

и това не е в състояние да доведе до възникване на бариерен ефект до потенциалните и ловни 
полета в съседни терени и зоната. От тази гледна точка устройственото зониране не може да 
бъде раз-глеждано, като фактор предизвикващ функционална фрагментация на 
местообитанията на този целеви вид. Пространствената фрагментация е с нeзначително 
въздействие върху 0,661 ха или 0,016% подходящи ловни местообитания в зоната, без да 
предизвика структурни промени в популацията на вида в защитената зона. Засегнатата площ 
от ловните местообитания на вида е малка и няма да доведе до намаляване на потенциал-
ните ловни местообитания на вида в зоната. В зоната има достатъчно повърхностни водоеми 
,които са негова основна хранителна база. Видът е добър летец и по време на лов може да се 
отдалечи на голямо разстояние от дневните си убежища. 

113мф 

Въздействие – Незначително. 114мф 

Степен на въздействие – 1. 
1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)



Фрагментация на местообитания. Засегнатите площи от ловни местообитания са твърде 
малки за да предизвикат съществено разделяне на потенциалните местообитания на части. 
Изградените устройствени

 
зони не са непреодолимо препятствие по време на полет на прилепите 

и това не е в състояние да доведе до възникване на бариерен ефект до потенциалните и ловни 
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полета в съседни терени и зоната. От тази гледна точка устройственото зониране не може да 
бъде разглеждано, като фактор предизвикващ функционална фрагментация на 
местообитанията на този целеви вид. Пространствената фрагментация е с нeзначително 
въздействие върху 0,661 ха или 0,016% подходящи ловни местообитания в зоната, без да 
предизвика структурни промени в популацията на вида в защитената зона. Засегнатата площ 
от ловните местообитания на вида е малка и няма да доведе до намаляване на потенциал-
ните ловни местообитания на вида в зоната. В зоната има достатъчно повърхностни водоеми 
,които са негова основна хранителна база. Видът е добър летец и по време на лов може да се 
отдалечи на голямо разстояние от дневните си убежища. 

113мф 

Въздействие – Незначително. 114мф 

Степен на въздействие – 1. 
 

Безгръбначни: Не се очаква. 

 
Унищожаване на индивиди 

Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги: Не се очаква. 

Бозайници: Не се очаква. 

Прилепи: Не се очаква. 

Безгръбначни: Не се очаква 

Обезпокояване на видове 

Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги: Не се очаква. 

Бозайници: Не се очаква. 

Прилепи: Не се очаква 

Безгръбначни. Не се очаква. 

Нарушаване на видовия състав 

Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги:  

Бозайници: Не се очаква. 

Прилепи: Не се очаква. 

Безгръбначни: Не се очаква. 
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Кумулативен ефект 

Химически промени 

Не се очакват. 

Хидрогеоложки промени 

Не се очакват. 

Геоложки промени 

Не се очакват. 

Други промени 

Не се очакват. 

 

Защитена зона BG0000240 “Студенец” по Директива 92/43 за опазване на 
природните местообитания и дивата флора и фауна 

 
Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0000240 

„Студенец“, попадат следните устройствени зони и територии:  
1.  Землище на с. Катунец – ДопСоп, територия за гробище, Жм1, Пп1 и Пч1; 

2.  Землище с. Драгана – Жм1 и  Пп1. 

Извършената теренна работа от екипа изготвил ДОСВ се установи, че почти всички 

описани нови устройствени зони и предвиждания в рамките на защитена зона BG0000240 

“Студенец“ са съществуващи.  

Общата засегната площ от защитена зона BG0000240 “Студенец” в резултат на 

предвижданията на УЗ на ОУП възлиза на 38,9273 ха или 0,14% от общата площ на зоната. 

В землището на с. Катунец при обособяване на УЗ – Пп1 към присъединените 
стопански дворове и прилежащите площи към тях са включени и имоти с №№ 36662.308.29, 
36662.308.38, 36662.308.39, 36662.308.40, 36662.308.45, 36662.308.52, 36662.308.53, 
36662.308.55 и 36662.308.59 с НТП-пасище и обща площ от 20,725 дка. При теренните 
обходи са посетени тези имоти, които всички представляват територии нарушени от 
стопанската дейност в рамките на вече обособените и изградени/съществуващи 
производствени и складови помещения. В някои от тях дори са налични основи на 
съществуващи сгради и съоръжения, използвани дори за временно съхранение на селско-
стопанска техника и инвентар, и дори използването им като сметища. Всички територии са 
заети от рудерална растителност и в някой от тях, като например 308.38 и 308.39 са 
езерозирали почвите и те са превърнати в техногенни терени.  

 
 В рамките на оценката, ще бъдат подробно разгледани и оценени въздействията 

върху тези имоти и при анализа, ще бъдат взети под внимание освен данните получени по 
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проект "Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания 
и видове - фаза І" и тези от теренните проучвания на екипа изготвил ДОСВ. 

Описаните имоти попадащи в границите на BG0000240 Студенец при посещение на 
терен се установи, че това са съществуващи жилищни територии и предимно производствени 
територии, в които са налични жилищни и стопански постройки, дворни места и стопански 
дворове и прилежащите им площи и свързаните с тях предимно селскостопански 
производства. Имоти с №№ 36662.250.23, 36662.250.24, 36662.250.25, 36662.250.26, 

36662.250.27, 36662.250.28, 36662.250.29, 36662.250.30, 36662.250.31, 36662.250.32, 

36662.250.33, 36662.250.42, 36662.250.43, 36662.250.44, 36662.250.45, 36662.250.46, 

36662.251.1, 36662.251.2, 36662.251.3, 36662.251.4, 36662.251.5, 36662.251.6, 36662.251.7, 

36662.251.8, 36662.251.9, 36662.251.10, 36662.251.11 и 36662.251.12 предвидени да бъдат 
обособени в УЗ – ДопСоп в землището на с. Катунец са с НТП-пасище с обща площ от 
171,952 дка. При теренните проучвания се установи, че около половината от общата площ се 
използва като нива засята с житни култури. 

 

Функции и природозащитни цели 

Загуба на природни местообитания 

Въздействия върху местообитания и популациите на приоритетни животински 
видовете - предмет на опазване на защитена зона BG0000240 „Студенец“ 6210 

Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик (Festico brometalia) 
(*Важни местообитания на орхидеи)

Местообитанието ще бъде засегнато при реализиране на ОУП на община Угърчин в 
землището на с. Катунец в УЗ-ДопСоп. 

 Описаните имоти попадащи в границите на BG0000240 Студенец при посещение на 
терен се установи, че това са съществуващи жилищни територии и предимно производствени 
територии, в които са налични жилищни и стопански постройки, дворни места и стопански 
дворове и прилежащите им площи и свързаните с тях предимно селскостопански 
производства. Имоти с №№ 36662.250.23, 36662.250.24, 36662.250.25, 36662.250.26, 
36662.250.27, 36662.250.28, 36662.250.29, 36662.250.30, 36662.250.31, 36662.250.32, 

36662.250.33, 36662.250.42, 36662.250.43, 36662.250.44, 36662.250.45, 36662.250.46, 

36662.251.1, 36662.251.2, 36662.251.3, 36662.251.4, 36662.251.5, 36662.251.6, 36662.251.7, 

36662.251.8, 36662.251.9, 36662.251.10, 36662.251.11 и 36662.251.12 предвидени да бъдат 
обособени в УЗ – ДопСоп в землището на с. Катунец са с НТП-пасище с обща площ от 
171,952 дка. При теренните проучвания се установи, че около половината от общата площ се 
използва като нива засята с житни култури: 

От теренните изследвания се установи, че в УЗ-ДопСоп в землището на с. Катунец в 
части от имоти с №№ 36662.250.29, 36662.250.30, 36662.250.31 и 36662.250.32 се извършва 
стопанска дейност - от пасища са превърнати в обработваеми земи, а именно: 

Общата засегната площ възлиза на 32,228 дка, като в частите от тези имоти незасегнати 
от обработване е налично местообитание 6210 или около 29,581 дка от тях представляват 
природно местообитание 6210. 
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Цялата територия на УЗ – ДопСоп в землището на с. Катунец, възлиза на 171,952 дка, 
от които 74,625 дка могат да бъдат определени, като природно местообитание 6210 или 
0,30% приетата референтната стойност на местообитанието в защитаната стойност е 2421,45 
ха. 

Пряко унищожаване в мястото на изграждане на УЗ. Общата площ, която ще засегне 
местообитание 6210 е 74,625 дка, което е 0.31% от площта на местообитанието в 
защитената зона. Въздействието се определя като слабо. Засегнатата площ от местообитание 
6210 е достатъчно малка за да не предизвика промяна във функциите на природното 
местообитание в границите на защитената зона. 

 
Въздействие – Слабо. 
 
Степен на въздействие – 1. 
 
Очаквано въздействие върху безгръбначните предмет на опазване в защитена 

зона– Без въздействие. 

Очаквано въздействие върху ихтиофауната предмет на опазване в защитена зона 
– Без въздействие. 

 

Очаквано въздействие върху земноводните предмет на опазване в защитена зона – 

Без въздействие. 
 

Очаквано въздействие върху влечугите предмет на опазване в защитена зона 
BG0000240 Студенец – Без въздействие. 

Очаквано въздействие върху бозайниците предмет на опазване в защитена зона 
BG0000240 Студенец 

2633 Степен пор (Mustela eversmannii) 
При теренните обходи се установи, че единствено новопредвидената зона ДопСоп в 

землището на с. Катунец носи характеристиките на потенциално местообитание на вида, а 
именно:  

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в 
УЗ ДопСоп в землището на с. Катунец, но при теренните обходи, вида не е установен. 
Засягат се 171,952 дка или 0,21% от потенциално местообитание на вида в зоната.  

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

 Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в 
УЗ ДопСоп в землището на с. Катунец, но при теренните обходи, вида не е установен. 
Засягат се 171,952 дка или 0,21% от потенциално местообитание на вида в зоната.   

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

 

 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 

 
 
 

 
 
 
 

537 

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna) 
   

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в 
УЗ ДопСоп в землището на с. Катунец, но при теренните обходи, вида не е установен. 
Засягат се 171,952 дка или 0,26% от потенциално местообитание на вида в зоната.  

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

 Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в 
УЗ ДопСоп в землището на с. Катунец, но при теренните обходи, вида не е установен. 
Засягат се 171,952 дка или 0,26% от потенциално местообитание на вида в зоната.   

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Бариерен ефект/Фрагментация 

Природни местообитания:  

 6210 Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик (Festico 
brometalia) (*Важни местообитания на орхидеи)

Местообитанието ще бъде засегнато при реализиране на ОУП на община Угърчин в 
землището на с. Катунец в УЗ-ДопСоп. 

Фрагментация. Изграждането на устройствената зона ще доведе до фрагментиране на 
природното местоообитане 6210, засегнато от устройствена зона УЗ-ДопСоп в землището на 
с. Катунец, които с изграждането унищожават 74,625 дка или 0.31% от площта на 
местообитанието в защитената зона. 

 

Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги:  

Бозайници: 

2633 Степен пор (Mustela eversmannii) 
Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените Уз ДопСоп в землището на с. Катунец на ОУП Угърчин 
фрагментира 171,952 дка или 0,21% от потенциално местообитание на вида в зоната, което 
може да се определи като незначително (под 1000 дка; Зингстра и кол. 2009).   

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna) 
Фрагментация на местообитанията 
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Новопредвидените Уз ДопСоп в землището на с. Катунец на ОУП Угърчин 
фрагментира 171,952 дка или 0,26% от потенциално местообитание на вида в зоната, което 
може да се определи като незначително (под 1000 дка; Зингстра и кол. 2009).   

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Прилепи: 

Безгръбначни: Не се очаква. 

 
Унищожаване на индивиди 

Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги: Не се очаква. 

Бозайници: Не се очаква. 

Прилепи: Не се очаква. 

Безгръбначни: Не се очаква 

Обезпокояване на видове 

Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги: Не се очаква. 

Бозайници: Не се очаква. 

Прилепи: Не се очаква 

Безгръбначни. Не се очаква. 

Нарушаване на видовия състав 

Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги:  

Бозайници: Не се очаква. 

Прилепи: Не се очаква. 

Безгръбначни: Не се очаква. 

Кумулативен ефект 

Не се очакват. 

Химически промени 
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Не се очакват. 

Хидрогеоложки промени 

Не се очакват. 

Геоложки промени 

Не се очакват. 

Други промени 

Не се очакват. 

 

BG0001036 Български извор по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна 

Съгласно новите предвиждания на ОУП в границите на защитена зона BG0001036 „Български 
извор“, попадат следните устройствени зони и територии в землището на с. Славщица – 

Василковска махала – Жм1 и Пп1. 
 

Общата засегната площ от защитена зона BG0001036 „Български извор“ в резултат на 

предвижданията на УЗ на ОУП възлиза на 0,8193 ха или 0,031% от общата площ на зоната. 

 

Функции и природозащитни цели 

Загуба на природни местообитания 

Въздействия върху местообитания и популациите на приоритетни животински 
видовете - предмет на опазване на защитена зона BG0001036 „Български извор“ - Без 
въздействие.

Очаквано въздействие върху безгръбначните предмет на опазване в защитена 

зона BG0001036 „Български извор“ – Без въздействие. 

Очаквано въздействие върху ихтиофауната предмет на опазване в защитена зона 
BG0001036 „Български извор“ – Без въздействие. 

Очаквано въздействие върху земноводните предмет на опазване в защитена зона 
BG0001036 „Български извор“ 

 

1171 Голям гребенест тритон Triturus karelinii 

Пряко унищожаване на местообитания 

Според наши оценки това местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм1 и Пп1 в 
землището на с. Славщица – Василковска махала, засягат 0,8193 ха слабопригодни 
местообитания на Triturus karelinii или около 0,06% от слабопригодните за вида в зоната 
(1343,84ха) и 0,05% от потенциалните местообитания на вида в зоната – 1755,83 ха. 
Определените територии за УЗ Жм1 и Пп1 има малка вероятност вида да се среща в тях. 
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Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Очаквано въздействие върху влечугите предмет на опазване в защитена зона 
BG0001036 „Български извор“ – Без въздействие. 

Очаквано въздействие върху бозайниците предмет на опазване в защитена зона 
BG0001036 „Български извор“ 

 

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna) 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Засягат се потенциални местообитания на вида, но е и ефективно заети местообитания. 

Според оценка на екипа, местообитанията са неподходящи. Според наши оценки това 
местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм1 и Пп1 в землището на с. Славщица – 

Василковска махала, засягат 0,8193 ха потенциални местообитания на Vormela peregusna 

или около 0,06% от потенциалните за вида в зоната (1425,1ха). Определените територии за 
УЗ Жм1 и Пп1 има малка вероятност вида да се среща в тях. 

Друг съществен аргумент в подкрепа на това е липсата на значима хранителна база за 
вида в района – липсват лалугерови колонии или други значими гризачи. 

Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

 1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Засягат се потенциални ловни местообитания на вида, но е и ефективно заети 
местообитания. Според оценка на екипа, местообитанията са подходящи. Според наши 
оценки това местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм1 и Пп1 в землището на с. Славщица 
– Василковска махала, засягат 0,8193 ха потенциални местообитания на Miniopterus 

schreibersi или около 0,07% потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 

1231ha (47% от площта на защитената зона). 

Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Засягат се потенциални ловни местообитания на вида, но е и ефективно заети 
местообитания. Според оценка на екипа, местообитанията са подходящи. Според наши 
оценки това местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм1 и Пп1 в землището на с. Славщица 
– Василковска махала, засягат 0,8193 ха потенциални местообитания на Myotis capaccinii или 
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около 0,07% потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 1231ha (47% от 
площта на защитената зона). 

Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

 

Бариерен ефект/Фрагментация 

Природни местообитания: Не се очаква. 

Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги:  

Бозайници: Не се очаква. 

Прилепи: Не се очаква. 

Безгръбначни: Не се очаква. 

 
Унищожаване на индивиди 

Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги: Не се очаква. 

Бозайници: Не се очаква. 

Прилепи: Не се очаква. 

Безгръбначни: Не се очаква 

Обезпокояване на видове 

Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги: Не се очаква. 

Бозайници: Не се очаква. 

Прилепи: Не се очаква 

Безгръбначни. Не се очаква. 

Нарушаване на видовия състав 

Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги: Не се очаква. 

Бозайници: Не се очаква. 
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Прилепи: Не се очаква. 

Безгръбначни: Не се очаква. 

Кумулативен ефект 

Не се очакват. 

Химически промени 

Не се очакват. 

Хидрогеоложки промени 

Не се очакват. 

Геоложки промени 

Не се очакват. 

Други промени 

Не се очакват. 

 

Защитени зони по Директива 2009/147/ЕЕС за опазване на дивите птици 
 

 ЗЗ BG0002109 „ Васильовска планина” 

Структура 

Защитена зона BG0002109 „Васильовската планина“, обявена със Заповед №РД-
529/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите /обн. ДВ бр. 48/25.06.2010 г./, 
включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на МС №122/2007 год. /ДВ бр. 
21/2007г./. Разположена е върху обща площ от 45471.92 ха. В границите на Община Угърчин 
попада в землищата на селата Кирчево, Лесидрен, Славщица и Сопот. 

Предвижданията на ОУП Угърчин засягат територии на обща площ то 1259,651 дка или 
0,27% от общата площ на зоната в землищата на селата Кирчево, Лесидрен и Сопот, като са 
определени територии с устройствени режими от типа на: добив на полезни изкопаеми, 
ДопСоп, Жм, Жм1, Пп1, Пч1, Соп1, Ов1, Ос1, Оо. Подробно са представени всяка от 
устройствените зони и територии в Приложение 1 на ДОСВ. 

При теренните обходи се установи, че голяма част от предвидените устройствени зони 
или територии са вече съществуващи и са антропогенизирани. 
 В резултат на проведения анализ се установи, че: 

1.Землище с. Кирчево 

Обособени са УЗ и територии от типа Пч1, Пп1, Жм1, ДопСоп, Гробище и Територия 
за добив на полезни изкопаеми на обща площ от 174,531 дка. 
 От теренните обходи се установи, че близо 50% от предложените УЗ и територии са 
съществуващи и/или такива преминали процедурите по реда на Глава 6 от ЗООС. Реално 
засегнатата площ, която предстои да се урбанизира и/или да влезе в регулацията на с. 
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Кирчево в резултат на прилагането на ОУП е 92,605 дка. От тях от нива в Гробищен парк, 
ще се превърнат 49,688 дка, Територия за добив на полезни изкопаеми - Пасище, 
Широколистна гора – 23,170 дка (издадено Решение ПН-34-ПР/2013 г. да се изготви 
ДОВОС), ДопСоп – ливада + ливади вече превърнати в ниви - 4,902 дка+9,246 дка – 19,05, 
Жм1 – Дере+Нива+Ливада - 3,055+0,044+2,500 – 5,599 дка. 

 Описаните територии представляват предимно трофични местообитания за видовете 
предмет на опазване в ЗЗ BG0002109 „ Васильовска планина”. 

 
2.Землище с. Лесидрен 

Обособени са УЗ и територии от типа Пп1, Жм1, ДопСоп, Соп1, Ов1, Ос1, Гробищен 
парк и Територия  за добив на полезни изкопаеми на площ от 1069,318 дка. 

 От теренните обходи се установи, че над 60% от предложените УЗ и територии са 
съществуващи, като реално засегнатата площ, която предстои да се урбанизира и да влезе в 
регулацията на с. Лесидрен в резултат на прилагането на ОУП е 343,577 дка. От направените 
анализи на данните събрани от теренни обследвания, съществуващите обекти и 
предвижданията на ОУП се установи, че разпределението на площите предвидени за ново 
урбанизиране по устройствените зони и територии в размер на 343,577 дка са както следва: 

1. Гробищен парк по НТП-ливада – 0,552 дка; 

2. Територия за добив на полезни изкопаеми с НТП - Пасище, иглолистна гора, нива, 
ливади – 20,120 дка. Издадено Решение за ОВОС ПН-1-1/2012 г. за ИП на фирма „ЩАЙН 
ГРУП“ ЕООД; 

3. ДопСоп  

– имоти с НТП-ливади и реално на терен ливади или изменени в пасища - 11,729 дка; 
- имоти с НТП-ливади и пасища – превърнати в ниви и овощни градини - 70,79 дка; 
- имоти с НТП-пасища и реално на терен пасища - 3,357; 
4. Жм1 – имоти с НТП - дере  и нива - 5,440 дка; 
5. Пп1 – имот с НТП – Нива – 0,708 дка; 
6. Ос1 - имоти с НТП-Ливади - 43,113 дка, имоти с НТП-Пасища – 182,988 дка и 

имот с НТП – дере – 4,78 дка. 
 
 Описаните територии представляват предимно трофични местообитания за видовете 

предмет на опазване в ЗЗ BG0002109 „ Васильовска планина”. 
4. Землище с. Сопот 

Обособени са УЗ и територии от типа ДопСоп, Оо, Пп1 и Жм на площ от 15,802 дка. 
 От теренните обходи се установи, че почти всички имоти включени в тези УЗ са 

урбанизирани с едно изключение имот 68076.241.56, който е с НТП-нива и от него се 
отнемат само 5,417 дка. Т.е. може да се очаква пряко въздействие върху трофични 
местообитания на птици предмет на опазване в ЗЗ BG0002109 „ Васильовска планина” на 
тази площ.  

От направения анализ на резултатите от теренните проучвания и наличната 
информация от предварителния проект на ОУП, се налагат няколко извода: 
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1. Общата засегната площ от територията на ЗЗ BG0002109 Васильовска планина, 
съгласно предвижданията на ОУП, възлиза на 1259,651 дка или 125,9651 ха или 0,27% от 
общата площ на защитената зона (45471,92 ха); 

2. От 125,9651 ха предвидени за убранизиране територии, 82,0769 ха или 65,16% са 
вече урбанизирани или антропогенно повлияни и напълно или частично изключват 
присъствието на гнездови или трофични местообитания на видовете птици предмет на 
опазване в ЗЗ BG0002109 Васильовска планина; 

3. На площ от 43,6182 ха или 34,84% от предвидените територии по ОУП се 
предвиждат УЗ и територии, в които се очаква отрицателно въздействие върху трофични и 
гнездови местообитания на видове предмет на опазване в ЗЗ BG0002109 Васильовска 
планина или 0,095% от общата площ на зоната. Това са предимно ливади, пасища и ниви, но 
също така дерета и ливади и пасища, частично % превърнали се в гори-самозалесили се 
територии: 

с. Кирчево  

Реално засегнатата площ, която предстои да се урбанизира и да влезе в регулацията на 
с. Кирчево в резултат на прилагането на ОУП е 92,605 дка. От тях от нива в Гробищен парк, 
ще се превърнат 49,688 дка, Територия за добив на полезни изкопаеми - Пасище, 
Широколистна гора – 23,170 дка (издадено Решение ПН-34-ПР/2013 г. да се изготви 
ДОВОС), ДопСоп – ливада + ливади вече превърнати в ниви - 4,902 дка+9,246 дка – 14,148; 

Жм1 – Дере+Нива+Ливада - 3,055+0,044+2,500 – 5,599 дка. 

с. Лесидрен 

От теренните обходи се установи, че над 60% от предложените УЗ и територии са 
съществуващи, като реално засегнатата площ, която предстои да се урбанизира и да влезе в 
регулацията на с. Лесидрен в резултат на прилагането на ОУП е 343,577 дка. От направените 
анализи на данните събрани от теренни обследвания, съществуващите обекти и 
предвижданията на ОУП се установи, че разпределението на площите предвидени за 
урбанизиране по устройствените зони и територии в размер на 343,577 дка са както следва: 

1. Гробищен парк по НТП-ливада – 0,552 дка; 

2. Територия за добив на полезни изкопаеми с НТП - Пасище, иглолистна гора, нива, 
ливади – 20,120 дка. Издадено Решение за ОВОС ПН-1-1/2012 г. за ИП на фирма „ЩАЙН 
ГРУП“ ЕООД; 

3. ДопСоп  

– имоти с НТП-ливади и реално на терен ливади или изменени в пасища - 11,729 дка; 

- имоти с НТП-ливади и пасища – превърнати в ниви и овощи градини - 70,79 дка; 

- имоти с НТП-пасища и реално на терен пасища - 3,357. 
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4. Жм1 – имоти с НТП - дере  и нива - 5,440 дка; 

5. Пп1 – имот с НТП – Нива – 0,708 дка; 

6. Соп1 – изцяло урбанизирани територии в предвижданията на ОУП 

7. Ов1 - изцяло урбанизирани територии в предвижданията на ОУП 

8. Ос1 - имоти с НТП-Ливади - 93,278 дка, имоти с НТП-Пасища – 182,988 дка и 
имот с НТП – дере – 4,78 дка: 

- Имоти с НТП-Пасища и реално пасища на терен – 182,988 дка и имот 9.126 – НТП-
дере – 1,342 дка. Пасища са описани в Приложение 1 на ДОСВ. 

- НТП-Ливади - 43,113 дка, като частично ливадите са трансформирани в силно 
обрасли пасища и дъбови гори в резултат на сукцесията или залесителни мероприятия. 

- Ос1 – имот 10.111 с НТП-дере и площ от 3,438 – храсти и единични дъбове. 

с. Сопот 

От теренните обходи в землището на с. Сопот се установи, че почти всички имоти 
включени в тези УЗ са урбанизирани с едно изключение УЗ Пп1 в имот 68076.241.56, който е 
с НТП-нива и от него се отнемат само 5,417 дка. Т.е. може да се очаква пряко въздействие 
върху трофични местообитания на птици предмет на опазване в ЗЗ BG0002109 „ Васильовска 
планина” на тази площ. 

Очаква се незначително нарушение на структурата на защитената зона в района на 
язовир Сопот при предвижданията на УЗ Ос1 в землището на с. Лесидрен – елементи на 
ландшафта и ключови гнездови и трофични местообитания на някой видове. Тези 
въздействия не се отнасят за значими местообитания за миграцията, географското 
разпространение или свободното съществуване на видове предмет на опазване в зоната. 

Могат да възникнат косвени въздействия в незначителна степен, свързани с увеличаване на 
човешкото присъствие по време на строителството и допълнителната урбанизация, но не се 
очакват значителни въздействия върху структурата и естественото функцииониране на 
отделните елементи в защитената зона. Предвижданията на ОУП в УЗ Ос1 в землището на с. 
Лесидрен е необходимо да се редуцират или напълно изключат, за да смекчи въздействията 
върху гнездови и трофични местообитания на някой видове. 

Функции и природозащитни цели 

Загуба на местообитания 

Въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху дивите 
птици, включени в Приложение І, Предмет на опазване в ЗЗ BG0002109 „Васильовска 
планина“ 

Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos) 

Оценка на въздействието: 
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Спред направените теренни проучвания в имот 042048 попада части от горски отдел 
28-ю и 28-щ на площ от 17,97 дка по ЛУП на ДГС лесидрен 2014-2024, в които са налични 
букови дървета на възраст между 70-90 г., за които може да се определи територията за вида, 
от типа местообитание  високо качество – гори във фаза старост. 

Районът предоставя подходящо ефективно трофично местообитание на вида. Очакват 
преки въздействия като унищожаване или фрагментация ефективно трофично 
местообитание, но без да се очаква смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 

Оценка на въздействието: 

Районът на УЗ Ос1, ДопСоп – землище с. Лесидрен в териториите запазили естествения 
или полуестествения си характер предоставя подходящо ефективно трофично местообитание 
на вида. Очакват преки въздействия като унищожаване или фрагментация ефективно 
трофично местообитание, но без да се очаква смъртност на индивиди, прогонване на птици 
или влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Бял щъркел (Ciconia ciconia) 

Оценка на въздействието: 

Териториите на УЗ Ос1 в имоти с НТП-ливада и реално на терен ливади попада в 
ефективно трофично местообитание на вида. В обхвата на УЗ и територии не се засяга гнездо 

на вида. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

Оценка на въздействието: 

Не е установена по време на теренните проучвания, но в УЗ Ос1 землище с. Лесидрен – 

южно от стената на язовир Сопот в териториите заети от ливади и пасища и най-вече тези 
трансформирани от ливади в пасища и пасища и в частично или напълно превърнати в гори 
(предимно дъбови) или при екотона. В тези територии има подходящи гнездови и трофични 
местообитания на вида. Не е установена и като гнездяща в Ос1. Очаква се преки и косвен 
въздействия като унищожаване или фрагментация на местообитания, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 
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Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 

Оценка на въздействието: 

Съществуват потенциални гнездови и трофични местообитания в УЗ Ос1 землище с. 
Лесидрен – южно от стената на язовир Сопот в териториите заети от ливади и пасища и най-

вече тези трансформирани от ливади в пасища и пасищта и в частично или напълно 
превърнати в гори (предимно дъбови) или при екотона, както и в УЗ ДопСоп в землището на 
с. Лесидрен в териториите запазили се като естествени ливади и пасища на граицата със 
землището на с. Кирчево. Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или 
фрагментация на местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Козодой (Caprimulgus europaeus) 

Оценка на въздействието: 

Съществуват потенциални трофични местообитания в УЗ Ос1 землище с. Лесидрен – 

южно от стената на язовир Сопот в териториите заети от ливади и пасища и най-вече тези 
трансформирани от ливади в пасища и пасищта и в частично или напълно превърнати в гори 
(предимно дъбови) или при екотона, както и в УЗ Ос1 северно от стената на язовира. 

Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Ливаден дърдавец (Crex crex) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0002109 „ Васильовска планина” 
видът е с численост около 178 двойки. Не е установен през нито един сезон по време на 
теренните проучвания в районите на новите УЗ и територии от ОУП. Съществуват 
потенциални гнездови и трофични местообитания в УЗ Ос1 и ДопСоп в землището на с. 
Лесидрен. 

Оценка на въздействието: 

Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

Съществуват потенциални гнездови и трофични местообитания в УЗ Ос1 и ДопСоп в 
землището на с. Лесидрен. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 
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Малка бяла чапла (Egretta garzetta) 

Състояние на популацията в ЗЗ: Среща се в границите на защитената зона Васильовска 
планина основно по време на миграция. Не е установена в района на новите УЗ и територии 
от ОУП. Възможно е отделни индивиди да се хранят инцидентно по време на миграция 
около яз. Сопот. Съществуват няколко имота в УЗ Ос1 в землището на с. Лесидрен в близост 
до крайбражната зона на язовир Сопот южно от стената на язовира, които са потенциални 
трофични местообитания.  

Оценка на въздействието: 

Очаква се преки и косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания на много малка площ от около 10-15 дка, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

Съществуват няколко имота в УЗ Ос1 в землището на с. Лесидрен в близост до 
крайбражната зона на язовир Сопот южно от стената на язовира, които са потенциални 
трофични местообитания. 

 Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Нощна чапла (Nycticorax nycticorax) 

Оценка на въздействието: 

Очаква се преки и косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания на много малка площ от около 10-15 дка, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

Съществуват няколко имота в УЗ Ос1 в землището на с. Лесидрен в близост до 
крайбражната зона на язовир Сопот южно от стената на язовира, които са потенциални 
трофични местообитания. 

 Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Оценка на въздействието: 

Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

Съществуват потенциални трофични местообитания в УЗ Ос1 и ДопСоп в землището 
на с. Лесидрен. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Осояд (Pernis apivorus) 

Оценка на въздействието: 
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Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

Съществуват потенциални трофични местообитания в УЗ Ос1 и ДопСоп в землището 
на с. Лесидрен. Не се очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или 
фрагментация на гнездови местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) 

Оценка на въздействието: 

Според направените теренни проучвания в имот 042048 попада части от горски отдел 
28-ю и 28-щ на площ от 17,97 дка по ЛУП на ДГС лесидрен 2014-2024, в които са налични 
букови дървета на възраст между 70-90 г., за които може да се определи територията за вида, 
от типа местообитание  високо качество – гори във фаза старост. 

Районът предоставя подходящо ефективно трофично и потенциално гнездово 
местообитание на вида. Очакват преки въздействия като унищожаване или фрагментация 
ефективно трофично и потенциално гнездово местообитание, но без да се очаква смъртност 
на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Сив кълвач (Picus canus) 

Оценка на въздействието: 

Спред направените теренни проучвания в имот 042048 попада части от горски отдел 
28-ю и 28-щ на площ от 17,97 дка по ЛУП на ДГС Лесидрен 2014-2024, в които са налични 
букови дървета на възраст между 70-90 г., за които може да се определи територията за вида, 
от типа местообитание  високо качество – гори във фаза старост. 

Районът предоставя подходящо ефективно трофично и потенциално гнездово 
местообитание на вида. Очакват преки въздействия като унищожаване или фрагментация 
ефективно трофично и потенциално гнездово местообитание, но без да се очаква смъртност 
на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

Оценка на въздействието: 
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УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични местообитания на вида в Ов1 и Ос1 – южно от 
язовирната стена на яз. Сопот и Жм1 в землището на с. Лесидрен и Жм1 в землището на с. 
Кирчево. 

Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични и гнездови местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици 
или влошаване на съседни местообитания. Предвид това, че вида е синантропен не се очаква 
пряко въздействие, тъй като повечето елементи на строителните параметри и увеличеното % 
озеленяване компенсират загубите на гнездови и трофични местообитания на вида. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Скален орел (Aquila chrysaetos) 

Оценка на въздействието: 

  Новите УЗ и територии на ОУП Васильовска планина”, не попадат в 
потенциално или ефективно трофично или гнездово местообитание на вида. 

Районът не предоставя подходящи условия за вида. Липсват скални масиви или 
подходящи трофични местообитания. Не се очакват преки или косвени въздействия като 
унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на 
птици или влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Без въздействие (Степен 3) 

Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични местообитания на вида в Ов1 и Ос1 – южно от 
язовирната стена на яз. Сопот и Жм1 в землището на с. Лесидрен и Жм1 в землището на с. 
Кирчево. 

Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични и гнездови местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици 
или влошаване на съседни местообитания. Предвид това, че вида е синантропен не се очаква 
пряко въздействие, тъй като повечето елементи на строителните параметри и увеличеното % 
озеленяване компенсират загубите на гнездови и трофични местообитания на вида. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични местообитания на вида в Ос1 – южно от 
язовирната стена на яз. Сопот, ДопСоп и гробищен парк – 321,529 дка в землището на с. 
Лесидрен и ДопСоп, Жм1 на  площ от 7,402 в землището на с. Кирчево или общо около 
319,931 дка потенциални гнездови и трофични местообитания.  
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При отнемане на 31,199331 ха потенциални гнездови и трофични местообитания се 
равнява на загубата на местообитания подходящи за 2 до 3 двойки или 0,86% от популация 
на вида в зоната (Караиванов, 2004; Karaivanov et all., 2006). 

Въздействието може да се определи като Средно по степен въздействие, което е 
необходимо да се отчете в комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за 
намаляване или премахване и да се предложат смекчаващи мерки. Например за 
въздействието на АМ „Хемус“ в Алтернатива В1А, където се очаква да се засегнат 23,654 дка 
храсталачни съобщества или 0,087% отнети местообитания от подходящите местообитания 
на вида в зоната. При плътност на вида между 0,54 и 0,9 дв/10 ха, това ще се отрази 
максимално на 1 двойка сврачки или 0,29% от популацията на вида в зоната. Кумулативно 
разгледано в контекста на предвижданията на новите УЗ и територии в ОУП се очаква 
значително въздействие над 1% от пупулацията на вида в зоната. 

Т.е ще се предложат алтернативни мерки за намалява на отрицателното въздействие и 
загуба само на трофични местообитания, без загуба на двойки или максимум до 1 двойка, 
като се намалят площите от типични местообитания на вида в УЗ Ос1 в землището на с. 
Лесидрен. 

Оценка: Средно по степен въздействие (Степен 6) 

Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Оценка на въздействието: 

Спред направените теренни проучвания в имот 042048 попада части от горски отдел 
28-ю и 28-щ на площ от 17,97 дка по ЛУП на ДГС лесидрен 2014-2024, в които са налични 
букови дървета на възраст между 70-90 г., за които може да се определи територията за вида, 
от типа местообитание  високо качество – гори във фаза старост. 

Районът предоставя подходящо ефективно трофично и потенциално гнездово 
местообитание на вида. Очакват преки въздействия като унищожаване или фрагментация 
ефективно трофично и потенциално гнездово местообитание, но без да се очаква смъртност 
на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Черногуш гмуркач (Gavia arctica) 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване 
на съседни местообитания. Възможно е слабо безпокойство в резултат на допълнителна 
урбанизация в УЗ Ос1 в землището на с. Лесидрен. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 
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Черночела сврачка (Lanius minor) 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания. Очакват преки и косвени въздействия върху трофични 
местообитания в Ос1 – землище с. Лесидрен (ливади и пасища, част от които са силно 
обрасли с храсти или групи дървета – дъбови, трансформирани частично в залесени 
територии поради залесяване или в резултат на сукцесия) – южно и северно от язовирната 
стена на площ от 226,101 дка в границите на защитената зона (Описани са подробно в 
Приложение 1 на ДОСВ). Въздействието може да се оцени като средно по степен, за което е 
необходимо да се приложат смекчаващи мерки. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 5) 

Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) 

Оценка на въздействието: 

Очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания в Ос1 в землището на с. Лесидрен, южно от язовирната стена, 

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

Очакват преки и косвени въздействия върху трофични местообитания в Ос1 – землище с. 
Лесидрен (ливади и пасища, част от които са силно обрасли с храсти или групи дървета – 

дъбови, трансформирани частично в залесени територии поради залесяване или в резултат на 
сукцесия) – южно и северно от язовирната стена на площ от 226,101 дка в границите на 
защитената зона (Описани са подробно в Приложение 1 на ДОСВ). 

- Имоти с НТП-Пасища и реално пасища на терен – 182,988 дка. Пасища са описани в 
Приложение 1 на ДОСВ. 

- НТП-Ливади - 43,113 дка, като частично ливадите са трансформирани в силно 
обрасли пасища и дъбови гори в резултат на сукцесията или залесителни мероприятия. 

Въздействието може да се оцени като средно по степен, за което е необходимо да се 
приложат смекчаващи мерки. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 6) 

При реализацията на УЗ и територии на ОУП Угърчин в ЗЗ BG 0002109 „ 

Васильовска планина” ще има въздействие в различна степен върху 21 вида птици, от 
които за 18 вида са поставени оценки от 1 до 3, т.е. Незначително въздействие, а за 3 
вида са оценени със средна степен на въздействие, т.е. оценки от 5 до 6, за които е 
необходимо да се приложат смекачаващи мерки, включени в Приложение І на 
Директива 2009/147 ЕЕС. 
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Въздействие върху редовно срещащи се, мигриращи видове птици, които не са 
включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС. 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат трофични местообитания на вида в ДопСоп и Ос1 – южно и северно 
от язовирната стена на яз. Сопот в землището на с. Лесидрен, гробищен парк в землището на 
с. Кирчево и Пп1 в землището на с. Сопот (Описани подробно в Приложение 1 на ДОСВ). 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, а частично фрагментиране на трофични, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания.  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат трофични местообитания на вида в ДопСоп и Ос1 – южно и северно 
от язовирната стена на яз. Сопот в землището на с. Лесидрен, гробищен прак в землището на 
с. Кирчево и Пп1 в землището на с. Сопот (Описани подробно в Приложение 1 на ДОСВ). 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, а частично фрагментиране на трофични, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания.  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат трофични местообитания на вида в ДопСоп и Ос1 – южно и северно 
от язовирната стена на яз. Сопот в землището на с. Лесидрен, гробищен прак в землището на 
с. Кирчево и Пп1 в землището на с. Сопот (Описани подробно в Приложение 1 на ДОСВ). 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, а частично фрагментиране на трофични, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания.  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат трофични местообитания на вида в ДопСоп и Ос1 – южно и северно 
от язовирната стена на яз. Сопот в землището на с. Лесидрен, гробищен прак в землището на 
с. Кирчево и Пп1 в землището на с. Сопот (Описани подробно в Приложение 1 на ДОСВ). 
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Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, а частично фрагментиране на трофични, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания.  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Обикновен пчелояд (Merops apiaster) 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат трофични местообитания на вида в ДопСоп и Ос1 – южно и северно 
от язовирната стена на яз. Сопот в землището на с. Лесидрен, гробищен прак в землището на 
с. Кирчево и Пп1 в землището на с. Сопот (Описани подробно в Приложение 1 на ДОСВ). 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, а частично фрагментиране на трофични, но без смъртност на 
индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания.  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Обобщено Въздействие върху редовно срещащи се, мигриращи видове птици, които 
не са включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС. 

При реализацията на УЗ и територии на ОУП Угърчин в ЗЗ BG 0002109 „ 

Васильовска планина” ще има въздействие в различна степен върху 5 вида птици, от 
които за 5 вида са поставени оценки 3, т.е. Незначително въздействие, а за 3 вида без 
въздействие, включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС. 

Бариерен ефект/Фрагментация 

Не се очаква бариерен ефект върху целеви видове птици. 

Унищожаване на индивиди 

 Не се очаква унищожаване на индивиди. 

Обезпокояване на видове 

Въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху дивите 
птици, включени в Приложение І, Предмет на опазване в ЗЗ BG0002109 „Васильовска 
планина“ 

При реализацията на УЗ и територии на ОУП Угърчин в ЗЗ BG 0002109 „ 

Васильовска планина” ще има въздействие в различна степен върху 21 вида птици, от 
които за 18 вида са поставени оценки от 1 до 3, т.е. Незначително въздействие, а за 3 
вида са оценени със средна степен на въздействие, т.е. оценки от 5 до 6, за които е 
необходимо да се приложат смекачаващи мерки, включени в Приложение І на 
Директива 2009/147 ЕЕС. 
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Обобщено Въздействие върху редовно срещащи се, мигриращи видове птици, които 
не са включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС. 

При реализацията на УЗ и територии на ОУП Угърчин в ЗЗ BG 0002109 „ 

Васильовска планина” ще има въздействие в различна степен върху 5 вида птици, от 
които за 5 вида са поставени оценки 3. 

Възможно е прогонване на индивиди и двойки. Въздействието може да се оцени като 
средно по степен. 

Нарушаване на видовия състав 

Очаква се незначително нарушаване на видовия състав на орнитофауната в зоната, при 
видовете:  

Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични местообитания на вида в Ос1 – южно от 
язовирната стена на яз. Сопот, ДопСоп и гробищен парк – 321,529 дка в землището на с. 
Лесидрен и ДопСоп, Жм1 на  площ от 7,402 в землището на с. Кирчево или общо около 
319,931 дка потенциални гнездови и трофични местообитания.  

При отнемане на 31,199331 ха потенциални гнездови и трофични местообитания се 
равнява на загубата на местообитания подходящи за 2 до 3 двойки или 0,86% от популация 
на вида в зоната (Караиванов, 2004; Karaivanov et all., 2006). 

Т.е ще се предложат алтернативни мерки за намалява на отрицателното въздействие и 
загуба само на трофични местообитания, без загуба на двойки или максимум до 1 двойка, 
като се намалят площите от типични местообитания на вида в УЗ Ос1 в землището на с. 
Лесидрен. 

Черночела сврачка (Lanius minor) 

Очакват се преки и косвени въздействия върху трофични местообитания в Ос1 – 

землище с. Лесидрен (ливади и пасища, част от които са силно обрасли с храсти или групи 
дървета – дъбови, трансформирани частично в залесени територии поради залесяване или в 
резултат на сукцесия) – южно и северно от язовирната стена на площ от 226,101 дка в 
границите на защитената зона (Описани са подробно в Приложение 1 на ДОСВ). 
Въздействието може да се оцени като средно по степен, за което е необходимо да се 
приложат смекчаващи мерки. 

 

Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) 

Очакват се преки или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания в Ос1 в землището на с. Лесидрен, южно от язовирната стена, 

смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 
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Очакват преки и косвени въздействия върху трофични местообитания в Ос1 – землище с. 
Лесидрен (ливади и пасища, част от които са силно обрасли с храсти или групи дървета – 

дъбови, трансформирани частично в залесени територии поради залесяване или в резултат на 
сукцесия) – южно и северно от язовирната стена на площ от 226,101 дка в границите на 
защитената зона (Описани са подробно в Приложение 1 на ДОСВ). 

- Имоти с НТП-Пасища и реално пасища на терен – 182,988 дка. Пасища са описани в 
Приложение 1 на ДОСВ. 

- НТП-Ливади - 43,113 дка, като частично ливадите са трансформирани в силно 
обрасли пасища и дъбови гори в резултат на сукцесията или залесителни мероприятия. 

Въздействието може да се оцени като средно по степен, за което е необходимо да се 
приложат смекчаващи мерки. 

Въздействието може да се определи като Средно по степен въздействие.  

Кумулативен ефект 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

Въздействието може да се определи като Средно по степен въздействие, което е 
необходимо да се отчете в комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за 
намаляване или премахване и да се предложат смекчаващи мерки. За въздействието на АМ 
„Хемус“ в Алтернатива В1А, където се очаква да се засегнат 23,654 дка храсталачни 
съобщества или 0,087% отнети местообитания от подходящите местообитания на вида в 
зоната. При плътност на вида между 0,54 и 0,9 дв/10 ха, това ще се отрази максимално на 1 
двойка сврачки или 0,29% от популацията на вида в зоната. Кумулативно разгледано в 
контекста на предвижданията на новите УЗ и територии в ОУП се очаква значително 
въздействие над 1% от популацията на вида в зоната. 

Т.е ще се предложат алтернативни мерки за намалява на отрицателното въздействие и 
загуба само на трофични местообитания, без загуба на двойки или максимум до 1 двойка, 
като се намалят площите от типични местообитания на вида в УЗ Ос1 в землището на с. 
Лесидрен. 

За всички останали видове кумулативно отнетата площ от местообитанията ще е под 
1%, което се определя като незначително въздействие (за част от ИП, планове, програми и 
проекти липсват данни за засегната площ). 

Защитена зона BG0002088 „Микре“ 

 Описаните имоти попадащи в границите на BG0002088 Микре при посещение на 
терен се установи, че това са съществуващи жилищни територии, в които са налични 
жилищни и стопански постройки, дворни места и стари овощни градини. Прави впечатление, 
че в КВС имоти №№ 48060.429.18, 48060.429.25 и 48060.429.26 са определени с НТП – 
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пасище, но при обходите са установи, че са територии заети от единични постройки и дворни 
места и не отговарят на описанието в КВС. 

 С реализирането на проекта за ОУП на община Угърчин не са предвидени 
допълнителни територии за урбанизиране включени в защитена зона BG 0002088 Микре и 
при неговата реализация не се очакват преки негативни въздействия върху природни типове 
местообитания предмет на опазване в зоната. 

 Според експертната ни оценка, засегната площ от Жм1 е пренебрежимо малка – 

13,323 дка или 0,011% от общата площ на ЗЗ, а от друга страна териториите определени за 
Жм1 са вече урбанизирани, поради което считаме, че въздействията върху видовете предмет 
на опазване са с минал характер и местообитанията в имотите не са на видовете предмет на 
опазване в защитената зона. 

 

 Поради изтъкнатите причини считаме, че предвижданията на ОУП в УЗ Жм1 няма 
да окажат въздействие върху структурата, функциите, целите и видовете предмет на 
опазване в защитена зона „BG0002088 Микре“. 

 

BG000240 „ Студенец” 

Анализ на въздействието на ОУП върху целостта на защитена зона BG000240 „ 

Студенец” с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели 

Структура 

Съгласно новите предвиждания на ОУП в границите на защитена зона BG0000240 „Студенец“, 

попадат следните устройствени зони и територии:  
1.  Землище на с. Катунец – ДопСоп, територия за гробище, Жм1, Пп1 и Пч1; 

2.  Землище с. Драгана – Жм1 и  Пп1. 

Извършената теренна работа от екипа изготвил ДОСВ се установи, че почти всички 
описани нови устройствени зони и предвиждания в рамките на защитена зона BG0000240 

“Студенец“ са съществуващи.  
Общата засегната територия от предвижданията на ОУП е в размер на 389,273 дка 

или 0,014% от общата площ на защитена зона. 
В землището на с. Катунец при обособяване на УЗ – Пп1 към присъединените 

стопански дворове и прилежащите площи към тях са включени и имоти с №№ 36662.308.29, 
36662.308.38, 36662.308.39, 36662.308.40, 36662.308.45, 36662.308.52, 36662.308.53, 
36662.308.55 и 36662.308.59 с НТП-пасище и обща площ от 20,725 дка. При теренните 
обходи са посетени тези имоти, които всички представляват територии нарушени от 
стопанската дейност в рамките на вече обособените и изградени/съществуващи 
производствени и складови помещения. В някои от тях дори са налични основи на 
съществуващи сгради и съоръжения, използвани дори за временно съхранение на селско-
стопанска техника и инвентар, и дори използването им като сметища. Всички територии са 
заети от рудерална растителност и в някой от тях, като например 308.38 и 308.39 са 
езерозирали почвите и те са превърнати в техногенни терени.  
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 В рамките на оценката, ще бъдат подробно разгледани и оценени въздействията 
върху тези имоти и при анализа, ще бъдат взети под внимание освен данните получени по 
проект "Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания 
и видове - фаза І" и тези от теренните проучвания на екипа изготвил ДОСВ. 

Описаните имоти попадащи в границите на BG0000240 Студенец при посещение на 
терен се установи, че това са съществуващи жилищни територии и предимно производствени 
територии, в които са налични жилищни и стопански постройки, дворни места и стопански 
дворове и прилежащите им площи и свързаните с тях предимно селскостопански 
производства. Имоти с №№ 36662.250.23, 36662.250.24, 36662.250.25, 36662.250.26, 
36662.250.27, 36662.250.28, 36662.250.29, 36662.250.30, 36662.250.31, 36662.250.32, 

36662.250.33, 36662.250.42, 36662.250.43, 36662.250.44, 36662.250.45, 36662.250.46, 

36662.251.1, 36662.251.2, 36662.251.3, 36662.251.4, 36662.251.5, 36662.251.6, 36662.251.7, 

36662.251.8, 36662.251.9, 36662.251.10, 36662.251.11 и 36662.251.12 предвидени да бъдат 
обособени в УЗ – ДопСоп в землището на с. Катунец са с НТП-пасище с обща площ от 
171,952 дка. При теренните проучвания се установи, че около половината от общата площ се 
използва като нива засята с житни култури. 

От теренните изследвания се установи, че в УЗ-ДопСоп в землището на с. Катунец в 
части от имоти с №№ 36662.250.29, 36662.250.30, 36662.250.31 и 36662.250.32 се извършва 
стопанска дейност - от пасища са превърнати в обработваеми земи. 

Общата засегната площ възлиза на 32,228 дка, като в частите от тези имоти незасегнати 
от обработване е налично местообитание 6210 или около 29,581 дка от тях представляват 
природно местообитание 6210. 

Цялата територия на УЗ – ДопСоп в землището на с. Катунец, възлиза на 171,952 дка и 
тази засегната площ, може да се определи като територия, в която са потенциално налични 
местообитания на видове птици предмет на опазване в защитената зона.  

Вземайки предвид това по нашата експертна оценка се очаква въздействие върху 
потенциално налични местообитания на видове птици предмет на опазване в защитената зона 
на площ от 171,952 дка или 0,06% от общата площ на защитената зона. 

 Можем да заключим, че реализацията на ИП няма да окаже значително 
въздействие върху структурата на зоната. 

Функции и природозащитни цели 

Загуба на местообитания 

BG0000240 „Студенец” по Директива 2009/147 ЕО за опазване на дивите птици 
Съгласно заповедта за обявяване на зоната (Заповед № РД-800/04.11.2008 на Министъра на 
околната среда и водите), предмет на опазване в зоната са 42 вида птици по чл.6, ал.1, т.3 от 
ЗБР и 18 вида по чл.6, ал.1, т.4 от ЗБР. В стандартния формуляр за Специални защитени зони 
(2008) в ЗЗ „Студенец” (BG 0000240) са включени 42 вида птици от Приложение І на 
Директива 2009/147 и 25 вида редовно срещащи се мигриращи птици. Съгласно стандартния 
формуляр за Специални защитени зони, актуализиран 2015 г., следствие проект „Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, 

предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 „Студенец” са включени 70 вида птици. Новоустановени 
видове, предмет на опазване в зоната по чл.6, ал.1, т.3 от ЗБР е ловния сокол (Falco cherrug), а 
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по чл.6, ал.1, т.4 от ЗБР са големия корморан (Phalacrocorax carbo) и малкият гмурец 
(Tachybaptus ruficollis). 

Предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 „ Студенец” за съхранение на дивите птици (по 
СДФ) са 43 вида птици, включени в Приложение І, и 25 вида редовно срещащи се мигриращи 
птици. (В заповедта за обявяване са включени 42 вида и 18 вида редовно срещащи се 
мигриращи птици). 

Въздействия от ОУП върху дивите птици, включени в Приложение І, Предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000240 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Бял щъркел (Ciconia ciconia) 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание по време на миграция. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 
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Синявица (Coracias garrulus) 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Полски блатар (Circus cyaneus) 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание по време на миграция. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание по време на миграция. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания. 
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УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание по време на миграция. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Осояд (Pernis apivorus) 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание по време на миграция. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

 

Козодой (Caprimulgus europaeus) 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание по време на миграция. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични местообитания на вида в Жм1 и гробищен 
парк в землището на с. Катунец и Жм1 в землището на с. Драгана. 

Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични и гнездови местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици 
или влошаване на съседни местообитания. Предвид това, че вида е синантропен не се очаква 
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пряко въздействие, тъй като повечето елементи на строителните параметри и увеличеното % 
озеленяване компенсират загубите на гнездови и трофични местообитания на вида. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

 

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание по време на миграция. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични местообитания частично в северния край на 
УЗ ДопСоп и в гробищен парк в землището на с. Катунец. 

Очаква се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
трофични и гнездови местообитания, но без смъртност на индивиди, прогонване на птици 
или влошаване на съседни местообитания. Видът е силно екологично-пластичен и 
въздействието, което ще причинят дейностите в новите УЗ, няма да повлияят върху 
числеността на двойките в границите на зоната.  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 3) 

Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания. 
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УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание по време на миграция. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

 

Полска бъбрица (Anthus campestris) 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

 

Ливаден блатар (Circus pygargus) 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  
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Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание по време на миграция. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Въздействие върху редовно срещащи се, мигриращи видове птици, които не са 
включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС. 

 

Сокол Орко (Falco subbuteo) 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 

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

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания. 
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УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания. 

УЗ ДопСоп в с. Катунец, може да се използва от вида като потенциално трофично 
местообитание. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Бариерен ефект/Фрагментация 

Не се очаква бариерен ефект върху целеви видове птици, но е възможна фрагментация 
на потенциални местообитания при реализацията УЗ ДопСоп в с. Катунец в зоната. 

Унищожаване на индивиди 

По време на строителството, както и по време на експлоатацията не е възможно 
унищожаване на екземпляри. Въздействието може да се оцени като незначително по степен. 

Обезпокояване на видове 

Известно безпокойство може да се очаква по време на строителството върху 17 вида 
птици, предмет на опазване в зоната, и още 4 вида редовно срещащи се мигриращи птици. 

Възможно е прогонване на индивиди. Въздействието може да се оцени като незначително 

по степен. 

Нарушаване на видовия състав 

Не се очаква нарушаване на видовия състав на орнитофауната в зоната. 

 

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАНА,  
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ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА ИМ НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ В 

РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ. 

Прогнозираният антропогенен натиск може да бъде смекчен с поредица  от мерки. Те са 
свързани с показателите, които трябва да бъдат заложени в ОУП и техническите проекти. За 
целта, екипа разработил настоящият ДОСВ на ОУПО Угърчин препоръчва следните 
смекчаващи мерки: 

По отношение на предвижданите териториално устройствени зони при 
изготвянето на окончателният прокт на ОУПО Угърчин: 

1. На някои места, където типове природни местообитания са в непосредствена близост 
до населени места (напр. полигони на местообитание 6210 до Катунец, Драгана, Кирчево и 
Лесидрен) се наблюдава засилен антропогенен натиск от прекомерна паша и най-вече 
утъпкване от хора и добитък. За да не допусне фрагментация и значимо увреждане на 
местообитанието, препоръчително е да се ограничи пашата и струпвания на голям брой 
хора и домашни животни в двата полигона (в близост до регулацията на Катунец, Драгана, 
Кирчево и Лесидрен) на местообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови 
съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)(*важни местообитания на орхидеи).  

Цели на предложената мярка: Избягване на преки въздействия върху местообитание 
6210 в границата на защитена зона BG0000240 „Студенец“ и BG0001493 „Централен Балкан 
- буфер“. 

2. По отношение територията за добив на полезни изкопаеми в концесионната площ на 
фирма „ТехСел“ ООД в землището на с. Кирчево, да не се допуска разширение на 
територията в посока север-изток-юг, за да не се засегнат допълнителни територии и площи 
на местообитания и видове предмет на опазване в защитена зона BG0001493 „Централен 
Балкан - буфер“, а именно:  

- 91W0 Мизийски букови гори в комплекс със 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio 
Carpinetum; 

- Тигров молец на Джърси (Еуплагия) (Еuplagia quadripunctaria); 
- Алпийски сечко (Rosalia alpinа); 
- Голям еленов рогач (Lucanus cervus); 
- Голям буков сечко (Morimus asper funereus); 
- Миризлив бръмбар отшелник (Osmoderma eremita); 
- Южен гребенест тритон (Triturus karelinii); 
- Жълтокоремна бумка (Bombina variegatа); 

- Европейски вълк (Canis lupus); 
- Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), 
както и в защитена зона BG0002109 “Васильовска планина”: 
- Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos) 

- Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) 

- Сив кълвач (Picus canus) 

- Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Цели на предложената мярка: Избягване на допълнителни преки въздействия върху 
природните местообитания и местообитанията на видовете в границата на защитена зона 
BG0002109 “Васильовска планина” и BG0001493 „Централен Балкан - буфер“, за да не се 
допусне увеличаване на въздействието от незначително до по-високи степени. 
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3. При разкриването и експлоатацията на територията за добив на полезни изкопаеми в 
концесионната площ на фирма „ТехСел“ ООД в землището на с. Кирчево, да не се допуска 
използването на методи за добив, с които да се променят физико-химичните показатели на 
компонентите на околната среда, както и да не се допуска безпокойството и прогонването в 
съседните й територии на видовете предмет на опазване в защитена зона BG0002109 
“Васильовска планина” и BG0001493 „Централен Балкан - буфер“. 

Цели на предложената мярка: Избягване на допълнителни преки и косвени въздействия 
върху природните местообитания и местообитанията на видовете в границата на защитена 
зона BG0002109 “Васильовска планина” и BG0001493 „Централен Балкан - буфер“. 

4. УЗ ДопСоп в землището на с. Катунец, следва да отпадне от ОУП до изясняване 
на обстоятелствата и причините за настъпилите промени и нарушения на режима 
въведен със заповедта за обявяване на защитената зона BG0000240 „Студенец“, предвид 
създалата се колизия между планирането по ОУП, КВС, собственост и т. 5.2 на Заповед 
№ РД-800/04.11.2008 г. на Министъра на ОСВ (ДВ, бр. 105/2008 г.) 

 
Цели на предложената мярка: 
ДопСоп в землището на с. Катунец е комплексна територия, която включва 

природно местообитание 6210, както и трофични местообитания на редица видове 
птици и бозайници, предмет на опазване в защитена зона BG0000240 „Студенец“ по 
Директива 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна и Директива 2009/147 ЕО за опазване на дивите птици. 

Предвид създалата се колизия между планирането по ОУП, КВС, собственост и 
Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на Министъра на ОСВ (ДВ, бр. 105/2008 г.), няма 
фактическа основа за реална оценка степента на въздействие на планирането за УЗ 
ДопСоп в имотите от Таблица 5.58 и 5.59 на ДОСВ по отношение на птиците предмет на 
опазване в защитената зона в землището на с. Катунец, спрямо предмета и целите на 
защитена зона BG0000240 “Студенец“.  

Предложената мярка за изключване на УЗ ДопСоп от ОУП в землището на с. Катунец, 
ще се осигури избягване на преки въздействия върху местообитание 6210, както и върху 
потенциални трофични местообитанията на видовете птици и бозайници. 

По отношение на местообитание 6210 в землището на с. Катунец в УЗ ДопСоп (обща 
площ на ДопСоп е 171,952дка), засегнати пряко от предвижданията на ДопСоп са около 
74,625 дка или 0,30% от референтната стойност), макар да не се очаква значително 
отрицателно въздействие, т.е. над 1% засегната референтна площ и да се застрашава 
благоприятното състояние в зоната и тази площ, с предложената мярка, ще се гарантира 
възможност за самовъзстановяване на местообитанието в рамките на 5-8 години и запазване 
на % покритие в рамките на защитена зона BG0000240 „Студенец“ по Директива 92/43 
ЕЕС за опазване на природните местообитания.  

Тъй като това е комплексна територия и възможно потенциално трофично 
местообитание за видовете птици, предложената мярка, ще осигури запазването на 
местообитанията на: 

1. Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

2. Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) 

3. Бял щъркел (Ciconia ciconia) 

4. Синявица (Coracias garrulus) 

5. Полски блатар (Circus cyaneus) 

6. Орел змияр (Circaetus gallicus) 
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7. Осояд (Pernis apivorus) 

8. Козодой (Caprimulgus europaeus) 

9. Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 

10. Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

11. Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) 

12. Полска бъбрица (Anthus campestris) 

13. Горска чучулига (Lullula arborea) 

14. Ливаден блатар (Circus pygargus) 

15. Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

16. Малък ястреб (Accipiter nisus) 

17. Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

и други групи животни (бозайници): Степен пор (Mustela eversmannii) и Пъстър пор 
(Vormela peregusna), предмет на опазване в защитена зона BG0000240 „Студенец“ по двете 
директиви. 

5. В окончателния проект на ОУП да отпадне частта от УЗ Ос1 в землището на с. 
Лесидрен, която засяга ливади и пасища, ливади превърнати в пасища и частично гори и 
пасища превърнати частично в гори с площ от 226,101 дка или общата засегната площ на ЗЗ, 
ще е около 0,23% (предвижданията в УЗ с част от Ос1 за изключване възлиза на 0,28% 
от ЗЗ) (Виж описа в Приложение 1 на ДОСВ) в границите на ЗЗ BG0002109 „Васильовска 
планина”, тъй като предвижданията могат да намалят гнездовите и трофичните 
местообитания на видовете: 

- Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 
- Бял щъркел (Ciconia ciconia) 
- Горска чучулига (Lullula arborea) 
- Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 
- Козодой (Caprimulgus europaeus) 
- Ливаден дърдавец (Crex crex) 
- Орел змияр (Circaetus gallicus) 
- Осояд (Pernis apivorus) 
- Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 
- Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) 
- Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 
- Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) 
- Обикновен мишелов (Buteo buteo) 
- Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 
- Голям ястреб (Accipiter gentilis) 
- Малък ястреб (Accipiter nisus) 
- Обикновен пчелояд (Merops apiaster) 
  
Цели на предложената мярка: 
Избягване на загуба на гнездови двойки на видовете - Червеногърба сврачка (Lanius 

collurio), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) и Черночела сврачка (Lanius minor), както 
и преки загуби на трофични местообитания на гореописаните видове птици. В района на 
язовир Сопот, няма да се нарушат комплексната структура на ЗЗ и площта на която се очаква 
незначително въздействие от 0,28% до намаляване на 0,23%. 
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6. В правилата за прилагане на плана към окончателния проект на ОУП да бъде 
предвиден индивидуален режим, с който да се запази съществуващата храстова и дървесна 
растителност в УЗ Ос1 (частта от имоти предвидена да остане в границата на зоната, в които 
да налични урбанистични елементи – Виж Приложение 1 към ДОСВ) и Ов1 в землището на 
село Лесидрен в границите на защитена зона BG0002109 „Васильовска планина“. 

Цели на предложената мярка: 
Намаляване на степента на въздействие върху потенциално гнездови и трофични 

местообитания, предимно на Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка 
(Lanius minor) и Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), както и на Горска чучулига 
(Lullula arborea), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Козодой (Caprimulgus europaeus), 

Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Сив кълвач (Picus canus), Сирийски 
пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб 
(Accipiter nisus) и Обикновен пчелояд (Merops apiaster). 

7. По отношение на защитена зона BG0000616 “Микре”, да не с допуска разширение на 
новопредвидената УЗ Жм1 извън вече урбанизирани територии или планиране на друг тип 
УЗ в този район в землището на с. Микре. 

Цели на предложената мярка: 

Недопускане засягането на находища на Голям буков сечко (Morimus asper funereus) 
(най-близкото находище отстои на 500 метра източно от УЗ Жм1), както и засягане на 
потенциални и пригодни размножителни и трофични местообитания на: 

- Тигров молец на Джърси (Еуплагия) (Еuplagia quadripunctaria); 

- Алпийски сечко (Rosalia alpinа); 

- Голям еленов рогач (Lucanus cervus); 

- Голям буков сечко (Morimus asper funereus); 

- Южен гребенест тритон (Triturus karelinii); 

- Жълтокоремна бумка (Bombina variegatа); 

- Шипоопашата сухоземна костенурка (Eurotestudo hermanni boettgeri); 

- Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersi); 

- Дългопръст нощник (Myotis capaccinii); 

- Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros); 

- Остроух нощник (Myotis blythii оxygnathus); 

- Трицветен нощник (Myotis emarginatus); 

8. В правилата и нормативите за прилагане на плана да се въведе изискването за УЗ 
Ов1 и Ос1 в землището на село Лесидрен, попадащи в ЗЗ BG0002109 „Васильовска 
планина”, линията на застрояването на бъде отдръпната на 50 м. от брега на язовир Сопот, 
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без да засяга вече изградените обекти и урбанизирани територии (Виж Приложение 1 на 
ДОСВ – подробно описани). 

Цели на предложената мярка: 
Предотвратяване или минимализиране на отрицателните въздействия, свързани с 

безпокойство на Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax) и 
Сива чапла (Ardea cinerea) и други целеви видове птици предмет на опазване в ЗЗ 
BG0002109 „Васильовска планина“; 

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

Цели на предложената мярка: 
Предотвратяване или минимализиране на отрицателните въздействия, произтичащи от 

реализацията на посочените устройствени зони, предвидени в ОУП на община Угърчин. 
10. 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. 

Цели на предложената мярка: 
Предотвратяване на ненужни преки въздействия върху подходящи местообитания на 

целеви видове от фауната в и извън ЗЗ. 

II. Мерки за изпълнение при прилагане на ОУП 
 
1. Да се спазват режимите и дейностите, определени със Заповедите за обявяване 

на защитените зони в границите на общината. 
2. При озеленяване на устройствените зони да не се допуска използването на екзотична 

и инвазивна растителност съгласно Списъка на инвазивните и потенциално инвазивните 
чужди видове висши растения за България и Атлас на инвазивните чужди видове от 
значение за ЕС към Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета 
от 22 октомври 2014 година, относно предотвратяването и управлението на 
въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (достъпно в електронен 
вид на: http://esenias.org/index.php?option=com_content&task=view&id=469), които 
създават условия за заселване на синантропни и нетипични видове за защитените зони в 
Община Угърчин и района. 

 
3. Да се разработи проект за озеленяване на устройствените зони при използване на 

автохтонни растителни видове, с цел възстановяване на растителността, характерна за 
съответните типове коренни местообитания в защитената зона. Така ще се избегнат 
нежелани явления, свързани с неестествени конкурентни отношения между местни и 
неместни растителни видове и генетично замърсяване. 

 
4. Да се въведе изискване валидно за териториите на защитените зони относно 

строителството и добивни дейности, след приключване на строителните и добивни дейности 
да се извърши цялостна биологична рекултивация на нарушените площи съответно с тревни 
смески от местни видове. 

 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН” 

 

 
 
 

 
 
 
 

571 

5. При разработването на докладите за ОВОС, ЕО и ОС за отделните ПУП в границите 
на защитените зони да се вземат предвид резултатите от проведеното през 2011-2012 г. в 
национален мащаб картиране на природните местообитания в тази защитена зона. 

6. За новата устройствена зона Ос1 (частта оставаща в пределите на ОУП, сред които 
има и съществуващи обекти, Виж Приложение 1 на ДОСВ), съществуващата Ов1 и Жм1 в 
землище на с. Лесидрен в района язовир Сопот в границите на защитената зона BG0002109 

„Васильовска планина“, да се осигури приоритетно изграждане на водоснабдителна и 
канализационна мрежа и съоръжения за пречистване на отпадните води. Непречистени води 
да не се заустват в язовир Сопот. 

7. Да бъдат запазени от застрояване и замърсяване бреговете на язовир „Сопот“, 

разположени в границите на защитената зона при въвеждане на „биокоридор“ от 50 метра от 
брега на язовира към сушата с изключение на вече съществуващите обекти в границите на 
защитената зона BG0002109 „Васильовска планина“ (Виж Приложение 1 на ДОСВ). 

8. При строителството в границите на защитената зона BG0002109 „Васильовска 
планина“, да не се провежда през размножителния период на птиците (април – юни), когато е 
периодът за гнездене и отглеждане на малките при птиците. Мярката се отнася главно за 
видовете: Горска чучулига (Lullula arborea), Градинска овесарка (Emberiza hor tulana), 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), 

Черночелата сврачка (Lanius minor), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Козодой 
(Caprimulgus europaeus), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria). 

С прилагането на посочените в т.6 смекчаващи мерки ще се гарантира опазването 
на специфичните екологични параметри в границите на разглежданите защитени зони 
- приоритетни природни местообитания, местообитания на целеви животински видове, 
както и на защитените територии попадащи в тях. При изпъление на предложените 
смекчаващи мерки ще се намали очакваното отрицателното въздействие върху 
защитените зони. В резултат на изпълнение на предложените мероприятия се счита, че 
реализацията на ОУП на община Угърчин ще бъде съвместима с предмета и целите на 
четирите защитени зони, и въздействието ще бъде сведено до незначително. 

 
 

7. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА 

ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, 

КАПАЦИТЕТ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ И ДРУГИ. 

В Доклада и в ОУПО Угърчин са разгледани варианти за решение на транспортните, 
технологичните, инфраструктурните, икономическите, екологичните и социалните 
проблеми, свързани с осъществяването на дейностите и услугите и обосновано се предлага 
оптималното решение. 

Всяко друго алтернативно решение в границите на защитените зони би имало по-голямо 
отрицателното въздействие или би довело до допълнително антропогенно натоварване. Всяко 
алтернативно решение извън рамките на защитените зони би довело до смекчаване и 
намаляване на отрицателното въздействие върху видовете и местообитанията на видове, 
предмет на опазване в защитените зони.  
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За реализацията на плана са разгледани следните алтернативи: 
 7.1. Алтернативи за местоположение на плана 

 Предвид събраните данни от теренните работи за изготвяне на ДОСВ и 
сравнителния материал от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I“, в рамките на анализа за вида и степента на 
въздействие върху природните местообитания, местообитанията на видовете, техните 
находища и структурата и функциите на защитените зони с оглед предвижданията на ОУП 
наложи разглеждане на алтернативно решение за площта на Ос1 в землището на с. Лесидрен 
в границите на ЗЗ BG0002109 „Васильовска планина”. 

 В окончателния проект на ОУП да отпадне частта от УЗ Ос1 в землището на с. 
Лесидрен, която засяга ливади и пасища, ливади превърнати в пасища и частично гори и 
пасища превърнати частично в гори с площ от 226,101 дка или общата засегната площ на ЗЗ, 
ще е около 0,23% (предвижданията в УЗ с част от Ос1 за изклчване възлиза на 0,28% от ЗЗ) 
(Виж описа в Приложение 1 на ДОСВ) в границите на ЗЗ BG0002109 „Васильовска планина”, 
тъй като предвижданията могат да намалят гнездовите и трофичните местообитания на 
видовете: 

- Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 
- Бял щъркел (Ciconia ciconia) 
- Горска чучулига (Lullula arborea) 
- Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 
- Козодой (Caprimulgus europaeus) 
- Ливаден дърдавец (Crex crex) 
- Орел змияр (Circaetus gallicus) 
- Осояд (Pernis apivorus) 
- Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 
- Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) 
- Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 
- Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) 
- Обикновен мишелов (Buteo buteo) 
- Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 
- Голям ястреб (Accipiter gentilis) 
- Малък ястреб (Accipiter nisus) 
- Обикновен пчелояд (Merops apiaster) 
  
Цели на предложената алтернатива и ефект: 
Избягване на загуба на гнездови двойки на видовете - Червеногърба сврачка (Lanius 

collurio), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) и Черночела сврачка (Lanius minor), както 
и преки загуби на трофични местообитания на гореописаните видове птици. В района на 
язовир Сопот, няма да се нарушата комплексната структура на ЗЗ и площта на която се 
очаква незначително въздействие от 0,28% до намаляване на 0,23%. 

 
7.2. Алтернативи за капацитет на урбанизираните терени и отражението им върху 

предмета на опазване в защитените зони 

Възможно е при проектирането на обслужващи сгради и съоръжения в урбанизирани 
терени, броят им да бъде намален, но най-икономически изгодно ще е да се занижи % и 
площта на застроената площ за сметка на увеличаване % и площта на терените преднаначени 
за озеленяване. Това ще спомогне за запазване показателите на фито и зооценозите в 
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граничните територии между урбанизираните територии и тези с естествен запазен характер. 
Подробно са разписани мерките в т. 6 на ДОСВ.  

Това от една страна ще намали фрагментацията на потенциални местообитания на 
видовете предмет на опазване, а от друга ще намали безпокойството и няма да възпрепятства 
естественото разпространие на видовете, както местата им за хранене почивка и миграция, 
като особено това е валидно за бавно подвижните видове от групата на влечугите.  

От друга страна осигуряване на буфери между местообитанията на видовете и 
урбанизираните територии, ще играе роля на превантивна мярка за преминаване на 
строителните граници на населените места и определените нови усторойствени зони от 
страна на възложителите при реализацията на инвестиционните си намерения (често се 
случва при строителство на обекти, строителната техника да преминава в съседни имоти 
поради ограничение в площта на имота и дори използване на съседни имоти, като временни 
складове за материали). Осигуряването на буфери позволя безпрепятствано разпространение 
на видове, както и намаляване неблагоприятните ефекти на урбинизацията на границата с 
екотона, място къде се срещат специфични животински и растителни групи, със специфични 
изисквания към хранени, например прилепите. 

 
7.3. За мерки, ограничаващи въздействието върху местообитанията и  видовете, 

предмет на опазване в разглежданите защитени зони 
Разгледани са алтернативи с цел ограничаващи въздействието върху местообитанията и 

видовете от защитените зони, за избор на други терени в и извън защитени зони.  Това 
веднага би довело до усвояването на нови територии, възможно отнемане на местообитания 
на консервационно значими видове, допълнително натоварване на околните терени, 
прогонващ ефект и намаляване на възможностите за поемане на изместените видове от 
планираните териториално-устройствени зони в ОУПО Угърчин.  

Разгледаните алтернативи за извършване на строителни дейности спрямо 
размножителния сезон на птици и бозайници, допускат извършването на строителна дейност 
по време на гнездовия и размножителния период, което би довело до допълнително шумово 
натоварване, вероятно прогонване и компрометиране на размножителния процес при 
гръбначни и безгръбначни животни и избягване на предходното въздействие, с изпълнение 
на строителството извън размножителния сезон.  

 
7.4. Нулева алтернатива. 
Нулевата алтернатива е свързана с неизпълнение на инвестиционното предложение. 

Според т. 8 на Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС, “нулевата алтернатива” е 
описание на настоящото състояние и последиците от него в случаите, когато ППП, които се 
предлагат не могат да бъдат осъществени. При „нулевата алтернатива” ще се запази 
сегашното екологично състояние на местообитанията на видовете бозайници, земноводни и 
влечуги. При прилагането на мерките за намаляване на очакваните незначителни по степен 
отрицателни въздействия, то въздействията върху видовете, предмет на опазване в 
защитените зони ще са в достатъчно ниска степен, близка до въздействието от реализацията 
на нулевата алтернатива. 

Нулевата алтернатива във всички случаи ще бъде най-благоприятната възможност от 
гледна точка на опазване на зоните. От друга страна обаче, ако дадена територия (напр. 
пасище, мера), не се поддържа по определен начин, то в резултат на сукцесията, след 
определен период неминуемо ще е налице самозалесяване с дървесно-храстови видове, в 
последствие ще настъпят промени в съотношението им, което от своя страна ще повлияе на 
степента и скоростта на заемане на откритите площи. По такъв начин пасищния характер на 
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дадена територията ще се трансформира в преходна към горска растителност, което също би 
било загуба на открити местообитания, подходящи за дадени видове, предмет на опазване в 
зоната – напр. лалугер. Такава тенденция в развитието на растителната покривка на даден 
терен е доста вероятна, предвид недостатъчния брой диви копитни бозайници или домашен 
добитък, които чрез пашуване да поддържат полуестествения характер на пасищата.  

Накратко освен нулевата алтернатива, съществуват още две възможни алтернативи. 
Първата възможна алтернатива за реализацията на плана е прилагането му, без да бъдат 

приложени смекчаващите мерки предложени в точка 6. 

Втората алтернатива за реализацията на плана, с цел запазване на площите и 
естественото състояние на природните местообитания, местообитанията на целевите 
животински видове и техните популации, предмет на опазване в защитените зони на 
територията на Общината, с настоящия ДОСВ се предлага втора алтернатива която е 
реализиране на плана с прилагане на предложените в т. 6 смекчаващи мерки за 
предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от 
осъществяване на проекта за ОУПО Угърчин: 

 

Алтернативи 

Природни 
местообитания и 

целеви животински 
видове, за които 
остават известни 

въздействия 
въпреки 

възможните мерки 
за смекчаване 

Възможност за 
компенсиране 

Извод 

Нулева 

Има въздействия в 
рамките на 

съществуващото 
антропогенно 
натоварване 

Не се предвижда 
Изпълнява изискванията 

на чл. 6 на Директива 
92/43/ЕИО 

Вариант 1 

Въздействия върху 
природните 

местообитания и тези на 
целевите животински 

видове. Те ще са в 
резултат на реализация 

на предвиденото 
устройствено планиране, 
което от своя страна ще 

предизвика формирането 
на кумулативно 

въздействие. 

Без прилагане на 
смекчаващите мерки 

Не се изпълняват 
изискванията на чл. 6 на 

Директива 92/43/ЕИО 
 

Вариант 2 

Въздействия върху 
природните 

местообитания и тези на 
целевите животински 

видове. Те ще са в 
резултат на реализация 

на предвиденото 
устройствено планиране, 
което от своя страна ще 

предизвика формирането 

Могат да бъдат 
приложени 

допълнителни 
смекчаващи мерки 

свързани с 
възстановяване и 

опазване на 
растителността и 
местообитанията 

Изпълнява изискванията 
на чл. 6 на Директива 

92/43/ЕИО 
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на кумулативно 
въздействие. 

 
С предлагането на втория алтернативен вариант, с който при реализиране на плана с 

прилагане на предложените в т. 6 от смекчаващи мерки в настоящия ДОСВ, се цели да бъде 
предотвратено в максимална степен в защитените зони по НАТУРА 2000 на територията на 
Община Угърчин влошаване на състоянието на естествените природни местообитания, както 
и на популациите на животинските видове, предмет на опазване в рамките на защитените 
зони. 

Предвид даденото заключение относно степента на очакваното отрицателно 
въздействие на оценявания ОУП, то реализирането му не е по-лоша алтернатива за 
защитените зони.   

 
8. КАРТЕН МАТЕРИАЛ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА 

ОБЕКТИТЕ/ТРАСЕТАТА НА ПЛАНА СПРЯМО ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ И ТЕХНИТЕ 

ЕЛЕМЕНТИ 

Приложени са в текста на ДОСВ.  

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ. 

9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие, съобразно 
критериите по чл. 22 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони. 

9.1. Пълна характеристика на плана: териториален обхват, обем, мащаб и други 
спецификации на ОУП, връзки на ОУП със защитените зони (ключови разстояния) и 
т.н. 

Пълна характеристика на ОУП беше представена в т. 1, а характеристиката на 
инвестиционни предложения с оглед изясняване на кумулативен ефект в т. 2. С реализацията 
на предвидените териториално-устройствени зони на ОУПО Угърчин, не се очаква да бъдат 
значително засегнати и увредени видове бозайници, влечуги, земноводни, риби, 
безгръбначни и растения, и техните местообитания, местообитанията на видове и типовете 
природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони. Експлоатацията на 
обектите и съоръженията и урбанизиране на една малка част от терените в зоните, 
предполага увеличаване на антропогенното натоварване, което се очаква да бъде в рамките 
на емкостта на формираните екосистеми.  

9.2. Характеристика на други планове, програми и инвестиционни предложения, 
съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с 
оценявания план могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони. 
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Подробно са изяснени в т. 3 описания на елементите на плана, които самостоятелно или 
в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли 
да окажат значително въздействие върху защитените зони или тяхните елементи. 

9.3. Характеристики на защитените зони – предмет и цели на опазване, наличие на 
приоритетни типове природни местообитания и видове, фактори, допринасящи за 
природозащитната стойност на зоната, специфична значимост и/или уязвимост, 
елементи на защитената зона, чувствителни към промени, природозащитно състояние 
(благоприятно или не). 

Пълното описание и характеристика на защитени зони за опазване на местообитанията 
и местообитанията на видовете, представени в т. 4. 

9.4. Област на въздействие. 

а) Типове природни местообитания – предмет на опазване на защитените зони, в 
областта на въздействие на плана – площ, местоположение, приоритетност, уязвимост, 
състояние. 

Направена е подробна характеристика в т. 5. от доклада. 

б) Местообитания и популации, на видовете – предмет на опазване в защитените 
зони, в областта на въздействие на плана  

Направена е подробна характеристика в т. 5. от доклада. 

9.5. Степен на въздействие върху типове природни местообитания – предмет на 
опазване в защитените зони, в областта на въздействие на плана. 

Направена е подробна характеристика в точка 5. от доклада 

Степента на въздействие върху защитени зони BG0001036 Български извор, BG0000616 
Микре, BG0000266 Пещера Мандрата, BG0000240 Студенец, BG0001493 Централен Балкан – 
буфер, BG0002109 Васильовска планина, BG0002088 Микре, BG0000240 Студенец, ще е 
незначителна, свързана с минимален  антропогенен натиск, в рамките на емкостта на 
формираните екосистеми. Няма да има върху местообитания и видове, предмет на опазване, 
ще има единствено минимално въздействие върху определени местообитания и видове, както 
е показано в т. 5.1. 

9.6. Степен на въздействие върху местообитания и популации на видовете – 
предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на плана. 

Направена е подробна характеристика в т. 5. от доклада. 

Степента на въздействие върху защитени зони BG0001036 Български извор, BG0000616 
Микре, BG0000266 Пещера Мандрата, BG0000240 Студенец, BG0001493 Централен Балкан – 
буфер, BG0002109 Васильовска планина, BG0002088 Микре, BG0000240 Студенец, ще е 
незначителна, свързана с минимален  антропогенен натиск, в рамките на емкостта на 
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формираните екосистеми. Няма да има върху местообитания и видове, предмет на опазване, 
ще има единствено минимално въздействие върху определени местообитания и видове, както 
е показано в т. 5.1. 

9.7. Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитените зони. 

Направена е подробна характеристика в т. 5. от доклада. 

Реализацията на ОУПО Угърчин в посочените терени и граници не влиза в 
противоречие и не нарушава целите за обявяването и определянето на защитените зони. 

9.8. Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки. 

Направена е подробна характеристика в т. 6. от доклада. 

9.9. Наличие на алтернативни решения и свързаните с тях възможности за 
промени на ОУП. 

Направена е подробна характеристика в т. 7. от доклада. 

В обобщение на вида и степента на въздействие върху предмета и целите защитените 
зони, в резултат на прилагането на ОУП Угърчин, могат да се направят следните изводи: 

 Няма да се засегнат екологичните ниши на типичните и постоянни за зоните видове; 
 Благоприятното природозащитно състояние на растителните и животински видове, 

които са от значение за Общността, няма да бъде изменено. Няма да се засегне пряко и да се 
въздейства върху включените в предмета на опазване в зоните видове и техните 
местообитания. Структурата, функциите и целите на зоните няма да бъдат нарушени, както 
и връзката по между им и с останалите зони от екологичната мрежа, като не се създават 
бариери, които да нарушат съществуващи биокоридори; 

 Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, 
няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им; 

 Реализацията на ОУПО Угърчин няма да предизвика такива сукцесионни процеси, 
водещи до мащабна промяна на видовия състав или в условията на средата – химически, 
хидроложки, геоложки, климатични или други промени; 

 
Описанието и анализът на вероятността и степента на въздействие на ОУПО Угърчин 

върху предмета и целите на опазване на защитените зони са направени на база 
характеристиката на флората и фауната след извършени терени проучвания. 

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКИПА ИЗГОТВИЛ ДОСВ: 

Заключенията за степента на отрицателно въздействие върху защитените зони са 
съобразени с изискванията и критериите на чл. 22 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на инвестиционни предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони. 
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С изпълнението, прилагането и предвижданията на ОУПО Угърчин  НЯМА ДА БЪДЕ 
ЗНАЧИТЕЛНО УВРЕДЕН ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ на защитени зони 
BG0001036 Български извор, BG0000616 Микре, BG0000266 Пещера Мандрата, 
BG0000240 Студенец, BG0001493 Централен Балкан – буфер, BG0002109 Васильовска 
планина, BG0002088 Микре, BG0000240 Студенец.  

Няма да бъдат засегнати и увредени видове предмет на опазване в зоните. Няма да 
бъдат фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени и ендемични 
видове, няма да бъде влошена структурата и динамиката на техните популации. 

 

10.  НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 33 ОТ ЗБР И 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОНКРЕТНИ КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ ПО ЧЛ 34. ОТ ЗБР 

(КОГАТО ЗАКЛЮЧЕНИЕТО ПО Т. 9, Е ЧЕ ПРЕДМЕТЪТ НА ОПАЗВАНЕ НА 
СЪОТВЕТНИТЕ ЗЗ ЩЕ БЪДЕ ЗНАЧИТЕЛНО УВРЕДЕН ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА 
ПЛАНА, И ЧЕ НЕ Е НА ЛИЦЕ ДРУГО АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ). 

Предвид направеното заключение, не са налице обстоятелства за прилагане на чл. 33 от 
Закона за биологичното разнообразие. 

Не са необходими специални компенсиращи мерки. 
 

11. ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ, МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗА 
И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ. 

При разработването на доклада са използвани литературни данни основно от 
последното картиране на защитените зони по Натура 2000 в България - специфична 
информация получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I"  
(http://natura2000.moew.government.bg/), друга използвана литература, посочена в т. 12, както 

и от собствени полеви наблюдения и проучвания. Не са срещнати трудности при набирането 
на необходимата информация. 

 

Камерална фаза 

Определянето на висшите растения (без мъховете) е по следва Делипавлов & 
Чешмеджиев (2003). Местообитанията от Директива 92/43 на EEC (1992) са определени в 
съответствие с Interpretation Manual of European Habitats (2007), Кавръкова и др. (2009) и 
Законът за биологичното разбооразие (2007). 

Изготвянето на настоящия доклад и обобщаването на теренните данни са крайния етап 
на тази фаза. 

 

Теренни проучвания 

Теренните проучвания се проведоха през месеците май и юни, когато е оптимума на 
развитие на храстовите, тревните и горските съобщества в района на изследване. С помощта 
на изготвената карта на Общия устройствен план на Община Угърчин, както и на GPS. 

Местата, в които се предвижда антропогенно въздействие са локализирани. След 
обхождане на засегната територия е направен кратък списък на разпространените висши 

http://natura2000.moew.government.bg/
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растения, като основен акцент е отделен на консервационно значимите видове. В случаите 
когато се засяга природно местообитание от Директива 92/43 на EEC (1992) е направено и 
фитоценотично описание по метода на Браун-Бланке (Braun-Blanquet 1965, Westhoff & van 

der Maarel 1973). 

Пробните площадки са поставяни в хомогенни и представителни за растителните 
съобщества участъци. В европейската фитоценология липсва общоприето стандартизиране 
на размера на пробните площадки в зависимост от растителността, която се изследва 
(Dengler et al. 2009). Приема се, че размерът на пробната площадка, трябва да е 
“минималната територия за проявление на растителното съобщество” (minimal area), т.е. най-

малката територия, в която се срещат всички видове разпространени в него или поне 90 % от 
тях. 

Размерът на пробните площадки е стандартизиран според Chytrý & Otýpková (2003), 
като за тревните съобщества е 16 m2. 

В случаите когато има ясен доминиращ вид в съобществото той също е посочен. 
Специално внимание е отделено на оценката на антропогенното въздействие, което е 
оценявано в зависимост от навлизането на рудерални видове, замърсеността с битови 
отпадъци, отдалечеността от селища, сметища и др. 

Таксономията на висшите растения (без мъховете) следва Делипавлов & Чешмеджиев 
(2003), но също така отделни справки са правени по Кожухаров (ред.) (1992). 

Всяко описание съдържа идентификаторен номер, локалитет, GPS координати 
(WGS84), събрани с Garmin 62st. Също така е събрана информация и за стандартните 
екологични характеристики. 

11.2. По компонент фауна. 
За изготвяне на настоящия доклад са извършени основни едномесечни теренни 

наблюдения в периода 15.05.2018 г. – 30.07.2018 г., обхващащи района на Община Угърчин, 

през светлата и тъмната част на денонощието. Използвани са някои утвърдени от 
Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие методики, публикувани 
на интернет-страницата на Изпълнителната агенция по околна среда: 

 

Безгръбначни 

Визуални методи за определяне на плътността при сухоземни епигеобионти. На 
площадки с определена площ се отчитат индивидите от съответния вид. Пригодни при 
монитиране на Arachnida (паяци, солифуги) (Попов, Делчев и Хубенов, 2000 – БШПОБР, 
МОСВ; Попов и др., 2000а). [Институт по зоология - БАН] 

2.Почвени капани тип BARBER за определяне на плътността на епигеобионти. В 
почвата се закопават пластмасови кофички до нивото на субстрата с размери d = 9 cm, h = 12 
cm, пълни до половината с консервант (формалин 10-20 %). Разполагат се през 10-15 m в 
редици по 4 броя с цел да обхванат основните съобщества в районите на изследване (поляни, 
хвойна, окрайнина на гора). Съдържанието им се събира един път месечно. Предимство на 
земните капани (pitfall traps) е, че освен добрите резултати при събиране на фаунистичните 
материали, те са удобни за стационарни екологични изследвания. Всеки капан има постоянна 
пространствена локализация. Така той представлява дълговременна мониторингова станция, 
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отчитаща особеностите на екологичните параметри на ниво микроместообитание. 
Постоянното положение на капаните дава възможност да се направи подробно описание на 
средата около тях, както и да се следят измененията във времето. Тази методика позволява 
постоянни наблюдения в течение на дълъг период от време. Обслужването на системата от 
ловилки е просто и не изисква специална подготовка. (Попов, 1999; Попов, Делчев и 
Хубенов, 2000 – БШПОБР, МОСВ) [Институт по зоология - БАН] 

3.Метод на предварително маркиране и повторно улавяне (Jolly, 1965; Mainly & Parr, 
1984). Използва се ентомологичен сак и се прилага при мониторинг на Odonata. За маркиране 
на индивидите се използват символи, които се нанасят върху крилата с лак.[Природозащитна 
школа “Ешна”, София, Милен Маринов].  

4.Методи за определяне на плътността на хербобионтни насекоми. Прилага се при 
събиране на видове, обитаващи открити тревни площи. Използва се стандартен сак с d = 30 
cm. Плътността на хербиколните форми се проследява по метода на откосите, приведени към 
m2. Мненията на авторите за необходимия брой на откосите, които отговарят на 1 m2, се 
колебаят от 3 до 5. Поради разнородния характер на тревната покривка, различните 
морфотипове растения, пресечеността на терена и дължината на откосите е желателно да се 
приеме съотношението 5 откоса = 1 m2. Материалът от всяка площадка -125 откоса = 25 m2 
се събира на 5 части от по 25 откоса (5 m2), разпределени равномерно по територията на 
площадката. След отчитането на 25 откоса следващите откоси се правят на около 100 m от 
мястото на първите откоси. Схемата на взимане на пробите представлява кръст с рамене от 
по 100 m. При подобен начин на отчитане на по 25 откоса е по-малка вероятността за грешки 
при изброяването на уловените екземпляри и изследваната площ се обхваща по-пълно. 
(Попов, Делчев и Хубенов, 2000 – БШПОБР, МОСВ) [Институт по зоология - БАН] 

5.Метод за отчитане на плътността при насекоми посредством ръчен сбор. Събиране за 
единица време по почвената повърхност, под камъни, паднали дървета, дюнна растителност 
и др. (Попов, Делчев и Хубенов, 2000 – БШПОБР, МОСВ) [Институт по зоология - БАН] 

6.Метод за отчитане на плътността при членестоноги посредством стръскване на клони 
на дървета и храсти за единица време. Използват се специални сакове или “чадъри”. (Попов, 
Делчев и Хубенов, 2000 – БШПОБР, МОСВ) [Институт по зоология - БАН] 

7.Метод за отчитане на плътността при членестоноги чрез пресяване на почвена 
настилка, детрит и сухи листа. Използва се система от сита с определени размери на очите. 
(Попов, Делчев и Хубенов, 2000 – БШПОБР, МОСВ) [Институт по зоология - БАН] 

8.Метод за отчитане на плътността при стиго- и кренобионтните мекотели чрез 
изброяване на черупките им върху определена площ. [Институт по зоология - БАН] 

9.Метод за отчитане на плътността на сухоземни черупчести мекотели. Използва се 
система от повърхностни квадратни проби с размери 25/25 (Oekland, 1929, 1930). За почвени 
форми се използва метелна рамка с размери 25/25/10 и система от сита с различен размер на 
очите (1-5 мм). За количествено представяне се използва принципната схема на Ant (1969) 
(Ириков, 2002-2004) [ЦЛОЕ - БАН; ПУ “П. Хилендарски” - Катедра Екология] 

10.Малезови ловилки. Широко се използват в чужбина за събиране на летящи 
насекоми. Експонацията им може да обхване продължителен период (от дни до месеци) от 
време. Тези ловилки дават представителна информация за летящите насекоми, независимо 
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дали имат дневна или нощна активност. Постоянното положение на ловилките позволява да 
се направи описание на средата около тях и да се следят измененията във времето. Удобни са 
за екологични, фаунистични и мониторингови изследвания. Експлоатацията им е проста и се 
свежда до замяна на банката с консервираща течност и охрана на ловилката. [Институт по 
зоология - БАН] 

 

Безопашати земноводни 

- Отчитане броя на индивидите. Претърсва се целия обект. Отчитат се всички адултни, 
субадултни и ювенилните екземпляри; 

- Отчитане на броя на клумпени, шнурове и единично снесени яйца; 
- В определените места, съобразно с конкретните особености на хабитати се определят 

трансекти, или набелязват работни площадки, в които се извършва търсенето и отчитането 
на животните. 

Опашати земноводни 

- Претърсване на целия обект. Организират се нощни наблюдения, тъй като тогава 
активността на животните е по-голяма. Отчитат се само възрастни и субадултни индивиди, 
като регистрираните и преброени ларви могат да се водят в отделен отчет; 

- Отчитане на броя на намерените яйца, както и броя на местата, в които са открити 
яйца. 

Влечуги (костенурки) 
- Трансектен метод. 
Регистрират се всички открити индивиди: възрастни, субадулти и ювенилни. 
- Площадков метод. 
В конкретния случай се работи с определена работна площадка, в която се извършва 

търсенето на животните. 

Прилепи 

Теренни обходи на скални ниши, цепнатини, изоставени сгради. 
Използване са Детектори за прилепи – Transect Tranquuility и NE612-receiver, Преносим 

компютър (записващо устройство), GPS MIO A701, DELL X51,  Термо-хигрометър. 

Записите за настоящото изследване са направени с Детектор за ултразвук NE612-

receiver - тип heterodyne and Transect Tranquuility time expansion detector, а обработката на 
данните е извършена с програмен продукт „BatSound”. 

Записите с Детектора се правят във времеви период 1 час след залеза на слънцето за 
интервала от 20:00 до 02:30 в тъмната част на денонощието, когато прилепите са активни, 
като се приложи както точков, така и трансектен метод.. 

Записите са извършвани точково, на три работни честоти и в диапазона 17-120 Hz: 

За идентифициране на географското местоположение на точките, в които се извършва 
замерване, са използвани GPS-устройства, комбинирани с преносими компютри. 

Картата на района се набавя посредством интернет връзка с Google Earth, който 
предоставя достъп в реално време до триизмерен модел на Земята с детайлни сателитни 
снимки на всяка точка от земната повърхност. 

Benda et al. (2003) обобщават наличната информация за прилепите в района. 
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Проучването се извърши по трансектен и точков метод за многовидово проучване “от 
точка и в движение” (“walk and spot counts”). 

 

Бозайници без прилепи 

Трансектен метод с визуални наблюдения през светлата част на денонощието, както 
изследване на следи и екскременти. Трансектен метод за хишници, съгласно НСМБР. 

При оценка на въздействието върху природните местообитания, местообитанията на 
видовете и техните находища беше извършено компютърно моделиране на наличната 
информация за защитените зони, предвижданията на ОУП и събраните теренни данни. 
Използвана е GIS платформа, като основен слой (подложка) са използвани сателитни снимки 
(GoogleEarth) и ортофото снимки изтеглени от сайта на МРРБ: http://212.122.182.101/MRRB/. 

Използвана е съществуващата актуална научна информация и основните нормативни 
документи свързани с природозащитното законодателство, направен преглед на 
съществуващите източници на информация (научни публикации, провеждани експертизи, 
снимки, карти, национални и международни нормативни документи и други информационни 
източници свързани с рационалното ползване и опазване на растителните ресурси и 
биологичното разнообразие). Идентифицирането на местообитанията е според 
Ръководството за определяне на местообитания от европейска значимост в България 
(Кавръкова, Димова, Димитров, Цонев & Белев, 2005). Таксономичната принадлежност и 
географското разпространение на растенията се определя по Флора на България (т. І-Х, 1962 
– 1995), Определител на висшите растения в България (Кожухаров Ст. и др. 1992). При 
теренните проучвания на растителността се прилага еколого-фитоценотичен метод на 
изследване в ключови (характерни) участъци, за верифициране на флористичния състав на 
растителните съобщества отговарящ на съответното природно местообиание. 

При теренни проучвания се отчитат установените особености на местообитанията и се 
отчете степента на антропогенното натоварване към момента и потенциалното – при 
прилагане на устройствените решения, предвидени в ОУПО, предварителен проект. Прилага 
се екосистемен метод за установяване на степента на стабилност и устойчивост на 
екосестемите в рамките на природните местообитания. При оценка състоянието на 
екосистемите се ползват Закона за биологичното разнообразие (2002), Национален план за 
опазване на биологичното разнообразие (2000, ЗБР-посл. изм. ДВ, бр.33, 26.04.2011г.), 
Наръчник за Натура 2000 в България (2002), Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 
21.05.1992 за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и други 
международни и национални документи. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ:  
1. Проект за Общ устройствен план на община Угърчин; 
2. Картен материал на Проект за Общ устройствен план на община Угърчин; 
3. Опорен план; 
4. Приложение 1 на ДОСВ 
5. Дипломи на експерти изготвили ДОСВ; 
6. Трудови книжки на експерти изготвили ДОСВ; 
7. Служебни бележки, референции, СВ и справка за изготвени ДОВС, ДОВОС, ДЕО на 

експерти изготвили ДОСВ на проекта на ОУП Угърчин. 
 

 

 

 


	Докладът за Оценка на съвместимостта и въздействието на Общ устройствен план на община Угърчин върху предмета и целите на опазване на:
	се изготвя на основание чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г. с изм. и доп.) и чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предл...
	Докладът е преработен и допълнен от колектив от експерти в обхвата и при спазване на критериите и изискванията на чл. 21, 22 и 23, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестици...
	Разположена в централна северна България, в полите на Предбалкана, Община Угърчин на север граничи с община Плевен, на изток - с община Ловеч, на юг - с общините Троян и Тетевен и на запад - с общините Луковит и Тетевен. Община Угърчин е част от район...
	Община Угърчин в териториално-устройствено положение е учредена с Указ на ДС №2295 / 26.12.1978г. с един град и дванадесет села. Територията е много слабо заселена, както спрямо съставните на областта общини, така и спрямо всички общини в страната.
	Общината се намира на 120 км от столицата София; 33 км. западно от гр. Ловеч и 28 км. източно от гр. Луковит.
	Общата площ на общината е 523,103 кв.км. и е на четвърто място по площ в Ловешка област (след Троян , Ловеч и Тетевен).
	Схема на община Угърчин
	Дължината на Републиканската мрежа на територията на общината е 91км. и 330 метра, в това число: І-ви клас – 25,040 км., ІІ-ри клас – няма, дължината на ІІІ-ти клас е – 66,290 км. І-ви клас включва: Път І-4 -Български Извор – Велико Търново, участък с...
	В състава на община Угърчин са включени 11 населени места- 10 села (с.Лесидрен, с.Кирчево, с.Катунец, с.Драгана, с.Микре, с.Орлене, с.Каленик, с.Сопот, с.Голец, с.Славщица) и един град –Угърчин, който е административен, икономиически и културен център.
	Релефа като елемент на природния комплекс на общината  е ценен ресурс за развитие на аграрния сектор. Независимо от относително малката надморска височина, релефът е силно насечен от гънки планински тип, които се извисяват 50-150 м. над речните нива. ...
	Град Угърчин е разположен в северните части на Предбалкана по  река Каменица и многобройните ѝ малки притоци, като Лепетура, Света, Грешки дол и други. Намира се на 33 км. западно от гр. Ловеч и 28 км. източно от гр. Луковит. Разположен е в котловина,...
	Землището на Угърчин има полубалкански характер с разнообразен терен от гористи и голи хълмове, набраздени с тесни и просторни долове. Доминиращо място в него заемат ридът Иван дял, височините Курджелан, Гюлата и Сухата китка.
	Землището е бедно на водни ресурси. Река Каменица се образува от два източника. Единият извира от възвишението Бялка, на границата между землищата на гр. Угърчин и с.Микре, а другият, под името Батън, от възвишението Батън в Троянско под името Сопотск...
	Общината е с чиста и съхранена природна среда. От гледна точка на атрактивност и екологични параметри, природната среда в общината е с много добри показатели: разнообразни ландшафти, изявени релефни форми, чист въздух, съхранено биоразнообразие.
	Разпространени са нерудни изкопаеми: червен камък (с. Лесидрен и с. Кирчево), сив варовик (с. Микре), пясъци, глини за тухли и керемиди (с. Сопот). Кариерите и находищата са от местно значение и се стопанисват от общината. Засега не се налагат рекулти...
	Според климатичната подялба на България Община Угърчин попада в областта на умерено континенталния климат, характерен с горещо лято и студена зима. Особеностите на релефа предопределят формирането на микроклиматични зони главно с по-мек климат. Върху ...
	Средногодишните температури на въздуха определят типичната за умерено континенталния климат температурна амплитуда от 24,5˚С. Относителната влажност на въздуха се колебае от 61% през август до 84% през декември. Максималната и стойност е през зимните ...
	Съгласно класификацията на Националната концепция за пространствено развитие на България 2013-2025 г., община Угърчин , заедно с още 30 общини в Северозападен район се намира в 5-то йерархично ниво. Това са много  малки  градове  и  села,  центрове  с...
	Урбанизацията е дългосрочен процес, който се характеризира както с увеличаване на населението, което живее в градовете, така и с разширяване на градските зони. Той включва различни етапи /урбанизация, деурбанизация или контраурбанизация и реурбанизаци...
	Основните проблеми на урбанизацията в Общината са свързани с трайно изразената тенденция на миграционните процеси, които протичат. Миграционните процеси са ясно изразени от селата към градовете и от Общината към по-големите градове на страната и чужби...
	Тенденцията е тревожна и води до сериозни икономически и демографски диспропорции. Налагат се изводите, че следва да се насочат усилия към съживяване на икономическата активност в периферните територии чрез стимулиране изграждането на предприятия /или...
	Категоризацията на общините и населените места е извършена във връзка с необходимостта от  изграждане на йерархична териториална организация на единната система за комплексно обществено обслужване – елемент на Националната програма за повишаване на ма...
	Съгласно Заповед № РД-02-14-2021 от 14 Август 2012г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Община Угърчин попада в 4 категория (функционални типове, съобразно действащата в страната функционална категоризация на административно-те...
	Режим на устройство и параметри за натоварване на устройствените зони
	С проекта на ОУПО Угърчин, се определят видове територии с основно предназначение, типове и разновидности на устройствени зони и самостоятелни терени с устройствени режими, спрямо изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отде...
	В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се обособяват самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: обекти на недвижимото културно наследство, терени за гробищен парк, техническа инфраструктура, транспортна инфраст...
	В териториалното устройство функционалното зониране се използва като начин за моделиране на обекта, в резултат на което територията се разделя на зони (райони, участъци) с препоръчителни за тях видове дейности и режими на ползване. Границите на устрой...
	С настоящия проект за ОУПО Угърчин са определени следните режими на устройство и параметри за натоварване на устройствените зони и самостоятелни терени с устройствени режими:
	 Жилищна устройствена зона и терени с преобладаващо ниско застрояване с височина до 10м  (Жм)
	Жилищната устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване с височина до 10м, означена с „Жм“, се прилага за устройство на жилищните територии в населените места в общината и единични самостоятелни терени .
	Показателите за устройствена зона Жм са следните:
	В партерните етажи на жилищните сгради е допустимо изграждането на търговски и други обслужващи обекти, гаражи, работилници с функции, съвместими с обитаването. Отделни поземлени имоти могат да се отредят с ПУП за нежилищни функции в съответствие с На...
	Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност.
	 Устройствена зона и терени за обществено-обслужващи дейности (Оо)
	Предназначена за изграждане предимно на обекти за обществено обслужващи дейности – образование, здравеопазване, социални грижи, култура, религия, административни и делови услуги, търговия и др. видове дейности от третичния и четвъртичния сектор (финан...
	Към терените за детски заведения, училища, болници и заведения за социални грижи се прилагат показателите определени в чл. 40, 41, 43, 44 от Наредба №7 на МРРБ от 2003 г.
	Минимум 50% от озеленената площ трябва да бъде с дървесна растителност
	Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда.
	 Устройствена зона за многофункционално ползване от тип смесена централна зона (Ц)
	Смесените централни устройствени зони са предназначени за многофункционално ползване. В обхвата им могат да се изграждат административни и делови сгради, сгради за социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други обществени дейности, търговск...
	В териториите от разновидност "смесена централна зона" се устройват открити представителни площадни пространства, пешеходни зони, паркове и градини.
	Една четвърт от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.
	Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда.
	 Смесена обществено-обслужваща производствено-складова устройствена зона (Соп)
	Устройствената зона обхваща територии в непосредствена близост до бившите стопански дворове и производствено-складовите терени. Като цяло устройствените зони „Соп“ са с предназначение за изграждане на малки и средни предприятия,  предимно с безвредни ...
	Устройствена зона Соп има допустими устройствени показатели в следния вид:
	Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда.
	Една четвърт от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.
	 Устройствена зона и терени за предимно производствени и складови дейности (Пп)
	Устройствената зона и терени за предимно производствени и складови дейности са предвидени за застрояване с производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения.
	Допуска се изграждане на здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди на работещите, административни сгради и научно-експериментални бази към предприятията, гаражи и паркинги, както и жилища за охраната.
	Допустими са и дейности свързани с управлението на отпадъците, в т. число, но не само:  рециклиране, предварителна обработка (сепариране, разглобяване, балиране, брикетиране, пакетиране, претоварване), закрити складове за силно действащи отровни вещес...
	Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност.
	 Устройствена зона и терени за чисто производствени дейности (Пч)
	Този вид зони и терени се застрояват само с производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения. Обслужващи сгради и съоръжения могат да бъдат здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди на работещите, админ...
	Минимум една трета от озеленената площ е с дървесна растителност.
	 Устройствена зона за ваканционни селища (Ос)
	Устройствените зони и терени за ваканционните селища са предназначени за отдих и рекреационни дейности. Застрояват се предимно със средства за подслон.
	Половината от площта за озеленяване трябва да бъде осигурена за дървесна растителност.
	 Вилна устройствена зона (Ов)
	Вилите устройствени зони се застрояват предимно със сгради за временно обитаване, както и обслужващи обекти и съоръжения за нуждите на индивидуалния и организиран отдих и туризма. В отделни урегулирани поземлени имоти във вилните зони освен вилни сгра...
	Минимум 50% от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.
	Отглеждането на селскостопански животни във вилните устройствени зони се урежда с отделна наредба.
	 Терени за гробищни паркове
	Това са терени със специфични особености и изисквания и със самостоятелен устройствен режим за гробищни паркове. Те се разполагат и устройват в съответствие с Наредба №2/2011 г. на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването и пре...
	Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП.
	 Терени за водни площи
	В урбанизирани територии за водните течения се осигурява задължителен сервитут, както следва — мин. 3 м двустранно на коритото, и допълнително по още мин. 6 м за улици (алеи) за провеждане на инженерната инфраструктура и за обслужване на речното кори...
	Извън урбанизирани територии, за водните течения се отнасят разпоредбите на Закона за водите (ЗВ) и на ЗООС.
	 Терени за транспортна инфраструктура
	Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различните видове транспортно-комуникационна инфраструктура Конкретните устройствени терени се определят с ПУП.
	 Терени за инженерно- техническа инфраструктура
	Терени, предвидени за изграждане на електрически подстанции, телефонни централи, радио и телевизионни и други телекомуникационни централи, за пречиствателни станции за питейни и отпадни води и др.
	Показателите на застрояване се определят с подробните устройствени планове съобразно правилата и нормативите, определени с Наредба №7 на МРРБ от 2003 г., както и другите приложими подзаконови актове.
	 Терени за добив на полезни изкопаеми
	В терените за добив на полезни изкопаеми се допуска изграждането на временни обекти, свързани с технологията на добива на подземни богатства и на необходимата техническа инфраструктура. За всеки конкретен случай параметрите на застрояване се доказват ...
	 Терени за спорт и атракции
	Обхващат стадиони, спортни площадки и др.спортно обекти. Устройват се с  ПУП и в съответствие с чл.33 от Наредба 7/2003 на МРРБ, като площта на територията за спорт и развлечения в населените места и крайселищните територии се определя спрямо броя на ...
	Спазват се техническите изисквания и условията за безопасност и се изпълняват всички изисквания за изграждане на достъпна среда
	 Терени за озеленяване, паркове и градини
	Тези територии са в и извън границите на урбанизираните територии и са предназначени за изграждане на озеленени площи за широко обществено ползване в населените места. Териториите с режим на озеленяване се устройват при условията на чл.30 и чл.32 от Н...
	 Терени със специално предназначение
	Това са терени със самостоятелен режим за обекти на сигурността и отбраната. Тези територии са отредени за специални обекти, и са частично регламентирани по чл.13 от ЗУТ.
	 Терени за обекти на недвижимото културно наследство
	Това са обособени терени, с разположени недвижими културни ценности (НКЦ) в тях. Имат самостоятелен устройствен режим и специфични особености и изисквания по смисъла на чл. 79 от ЗКН. Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП.
	Прилагат се разпоредбите на Закона за културното наследство (ЗКН) и Наредба № Н-12 от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подле...
	В съответствие с изискванията на Наредба №8/2001 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове, в табличен вид е представено разпределението на териториите по основно предназначение, основаващо се на данните за начин на трайно ползване (НТ...
	Режим на устройство и параметри за натоварване на устройствените зони
	С проекта на ОУПО Угърчин, се определят видове територии с основно предназначение, типове и разновидности на устройствени зони и самостоятелни терени с устройствени режими, спрямо изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отде...
	В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се обособяват самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: обекти на недвижимото културно наследство, терени за гробищен парк, техническа инфраструктура, транспортна инфраст...
	В териториалното устройство функционалното зониране се използва като начин за моделиране на обекта, в резултат на което територията се разделя на зони (райони, участъци) с препоръчителни за тях видове дейности и режими на ползване. Границите на устрой...
	С настоящия проект за ОУПО Угърчин са определени следните режими на устройство и параметри за натоварване на устройствените зони и самостоятелни терени с устройствени режими:
	 Жилищна устройствена зона и терени с преобладаващо ниско застрояване с височина до 10м  (Жм)
	Жилищната устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване с височина до 10м, означена с „Жм“, се прилага за устройство на жилищните територии в населените места в общината и единични самостоятелни терени .
	Показателите за устройствена зона Жм са следните:
	В партерните етажи на жилищните сгради е допустимо изграждането на търговски и други обслужващи обекти, гаражи, работилници с функции, съвместими с обитаването. Отделни поземлени имоти могат да се отредят с ПУП за нежилищни функции в съответствие с На...
	Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност.
	 Устройствена зона и терени за обществено-обслужващи дейности (Оо)
	Предназначена за изграждане предимно на обекти за обществено обслужващи дейности – образование, здравеопазване, социални грижи, култура, религия, административни и делови услуги, търговия и др. видове дейности от третичния и четвъртичния сектор (финан...
	Към терените за детски заведения, училища, болници и заведения за социални грижи се прилагат показателите определени в чл. 40, 41, 43, 44 от Наредба №7 на МРРБ от 2003 г.
	Минимум 50% от озеленената площ трябва да бъде с дървесна растителност
	Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда.
	 Устройствена зона за многофункционално ползване от тип смесена централна зона (Ц)
	Смесените централни устройствени зони са предназначени за многофункционално ползване. В обхвата им могат да се изграждат административни и делови сгради, сгради за социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други обществени дейности, търговск...
	В териториите от разновидност "смесена централна зона" се устройват открити представителни площадни пространства, пешеходни зони, паркове и градини.
	Една четвърт от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.
	Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда.
	 Смесена обществено-обслужваща производствено-складова устройствена зона (Соп)
	Устройствената зона обхваща територии в непосредствена близост до бившите стопански дворове и производствено-складовите терени. Като цяло устройствените зони „Соп“ са с предназначение за изграждане на малки и средни предприятия,  предимно с безвредни ...
	Устройствена зона Соп има допустими устройствени показатели в следния вид:
	Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда.
	Една четвърт от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.
	 Устройствена зона и терени за предимно производствени и складови дейности (Пп)
	Устройствената зона и терени за предимно производствени и складови дейности са предвидени за застрояване с производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения.
	Допуска се изграждане на здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди на работещите, административни сгради и научно-експериментални бази към предприятията, гаражи и паркинги, както и жилища за охраната.
	Допустими са и дейности свързани с управлението на отпадъците, в т. число, но не само:  рециклиране, предварителна обработка (сепариране, разглобяване, балиране, брикетиране, пакетиране, претоварване), закрити складове за силно действащи отровни вещес...
	Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност.
	 Устройствена зона и терени за чисто производствени дейности (Пч)
	Този вид зони и терени се застрояват само с производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения. Обслужващи сгради и съоръжения могат да бъдат здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди на работещите, админ...
	Минимум една трета от озеленената площ е с дървесна растителност.
	 Устройствена зона за ваканционни селища (Ос)
	Устройствените зони и терени за ваканционните селища са предназначени за отдих и рекреационни дейности. Застрояват се предимно със средства за подслон.
	Половината от площта за озеленяване трябва да бъде осигурена за дървесна растителност.
	 Вилна устройствена зона (Ов)
	Вилите устройствени зони се застрояват предимно със сгради за временно обитаване, както и обслужващи обекти и съоръжения за нуждите на индивидуалния и организиран отдих и туризма. В отделни урегулирани поземлени имоти във вилните зони освен вилни сгра...
	Минимум 50% от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.
	Отглеждането на селскостопански животни във вилните устройствени зони се урежда с отделна наредба.
	 Терени за гробищни паркове
	Това са терени със специфични особености и изисквания и със самостоятелен устройствен режим за гробищни паркове. Те се разполагат и устройват в съответствие с Наредба №2/2011 г. на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването и пре...
	Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП.
	 Терени за водни площи
	В урбанизирани територии за водните течения се осигурява задължителен сервитут, както следва — мин. 3 м двустранно на коритото, и допълнително по още мин. 6 м за улици (алеи) за провеждане на инженерната инфраструктура и за обслужване на речното кори...
	Извън урбанизирани територии, за водните течения се отнасят разпоредбите на Закона за водите (ЗВ) и на ЗООС.
	 Терени за транспортна инфраструктура
	Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различните видове транспортно-комуникационна инфраструктура Конкретните устройствени терени се определят с ПУП.
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	 Терени със специално предназначение
	Това са терени със самостоятелен режим за обекти на сигурността и отбраната. Тези територии са отредени за специални обекти, и са частично регламентирани по чл.13 от ЗУТ.
	 Терени за обекти на недвижимото културно наследство
	Това са обособени терени, с разположени недвижими културни ценности (НКЦ) в тях. Имат самостоятелен устройствен режим и специфични особености и изисквания по смисъла на чл. 79 от ЗКН. Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП.
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