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УВОД 

  Докладът за Оценка на съвместимостта и въздействието на Общ устройствен 
план на община Червен бряг 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 

 BG0001014 Карлуково, определена за опазване на природните местообитания. 
Включена е в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС №122/2007 г. /ДВ бр. 
107/2007г./. Разположена е на площ от 28841,93 ха. В границата на зоната попадат землищата на 
селата Бресте, Горник, Девенци, Лепица, Радомирци, Реселец, Рупци, Сухаче, Телиш, гр. 
Червен бряг и Чомаковци, община Червен бряг. 

 BG0000611 Язовир Горни Дъбник, определена за опазване на природните 
местообитания. Включена е в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС №122/2007 
г. /ДВ бр. 21/2007г./. Разположена е на площ от 2539,29 ха. В границата на зоната попадат 
землищата на селата Койнаре, Ракита, Телиш, община Червен бряг. 

 

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

 

 BG 0002095 „Горни Дъбник-Телиш” – ЗЗ по Директивата за птиците, обявена със 
Заповед № РД-557/05.09.2008 г на Министъра на околната среда и водите ( ДВ, бр.84/2008 г. ), 
землището на с. Телиш и обявена със Заповед № РД-557/5.09.2008 г. на МОСВ; 

 BG0000332 „Карлуковски карст“, определена за опазване на дивите птици. Обявена е 
със Заповед № РД-788/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите /обн. ДВ бр. 
015/2008 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 14210,7855 ха. В границата на зоната попадат 
землищата на селата Горник, Реселец, Бресте и гр. Червен бряг, община Червен бряг, 

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.). 

 

С писмо изх. № 954/5/30.08.2018 г. на РИОСВ-Плевен, 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 Червен бряг, 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 Червен бряг 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. 
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 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 ЧЕРВЕН БРЯГ 

адрес: град Червен бряг, п. к. 5980, улица "Антим I" №1, област Плевен 

Пощенски код - 5980 

Телефон: ++ 359 659 927 08 

Факс: ++ 359 659 923 51 

E-mail: municipality@chervenbryag.bg 

Кмет: инж. Данаил Вълов 

Общият устройствен план на община Червен бряг /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 Червен бряг 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 Червен бряг 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 Червен бряг, 

обл. Плевен. 

Настоящият проект за Общ устройствен план на Община Червен бряг е изготвен в 

изпълнение на Договор №98-00-720 от 09.11.2015г. сключен между Община Червен бряг и 

„Инвестиционно проектиране“ ЕООД гр.Шумен. 

Проекта е изготвен съгласно Плановото задание за изработване на Общ устройствен план 

на Община Червен бряг. 

Общият устройствен план се разработва за територията на цялата община Червен бряг с 

обхват на всички землища от общината – землищата на град Червен бряг и селата Койнаре, 

Бресте, Горник, Глава, Девенци, Лепица, Радомирци, Ракита, Реселец, Рупци, Сухаче, Телиш и 

Чомаковци. 

 

Община Червен бряг е разположена в Северозападна България, на площ от 485 кв. км. и 

заема югозападната част на област Плевен. Тя е втората по големина в област Плевен и е 

mailto:municipality@chervenbryag.bg
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разположена на железопътната линия София - Варна. Граничи с общините: Луковит, Роман, 

Долни Дъбник, Искър, Кнежа и Бяла Слатина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура : Карта на област Плевен с основни комуникационни направления 

Източник: http://opu-pleven.domino.bg/map.htm 

 

Община Червен бряг е разположена на границата между Предбалкана и Дунавската 

хълмиста равнина, на десния бряг на река Искър, плътно до устието на река Златна Панега. 

Общината се намира в Северозападен район за планиране (СЗР).  

Природните ресурси в този район са ограничени. Той е широко отворен към р. Дунав 

(Пан-Европейски коридор ЕТК-No 7). Европейски коридор ЕТК-No 9 - Финландия - Гърция 

пресича района. Поради геоморфологията и неравномерното разпределение на 

икономическите дейности, се наблюдават големи диспропорции между областите и общините 

в Северозападния район на планиране по отношение на социалните, икономическите и 

екологичните условия в тях. 

Червен бряг възниква на границата на най-обширната и плодородна част от Дунавската 

хълмиста равнина - Оряховската и Белослатинската равнини, като важен железопътен и 

шосеен възел преди около 105 години. 

Пътищата, които пресичат този пространен район, се събират в Червен бряг - 

съединително звено, най-близката и най-удобна гара на централната железопътна линия 

София - Варна, свързваща районите на Тетевенския, Луковитския, Оряховския, 

Белослатинския и част от Ботевградския край. 
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Фигура : Карта на Област Плевен с териториални граници на общините в нея 

Източник: http://bg.wikipedia.org/ 
Град Червен бряг е център на общината. В него са преплетени асфалтови шосейни ленти 

към Луковит и Тетевен, Етрополе и Ботевград, Ловеч и Троян, Бяла Слатина и Оряхово, Враца 

и София, Плевен, Русе и Варна. 

Общината включва четиринадесет селища, в това число два града и дванадесет села: гр. 

Червен бряг, гр. Койнаре, с. Бресте, с. Горник, с. Глава, с. Девенци, с. Лепица, с. Радомирци, 

с.Ракита, с. Реселец, с. Рупци, с. Сухаче, с. Телиш, с. Чомаковци. 

Община Червен бряг попада в умерено-континенталната климатична подобласт към 

Европейско – континенталната климатична област. Континенталният характер на климата е 

много добре изразен с подчертано студена зима и горещо лято. Средната годишна месечна 

температура е 10.8°С. 

За района през студеното полугодие средните месечни стойности на относителната 

влажност се изменят в границите от 60 до 80%, а през топлото полугодие от 68 до 73%. 

Валежите в района са от дъжд и сняг. Годишната сума на валежите в района е 580мм. 

Преобладаващата посока на вятъра се определя от тенденцията в общия атмосферен 

пренос през съответния сезон. Характерни за района са западни, северозападни и източни 

ветрове. 

Почвената покривка попада в Северобългарската лесестепна зона и е представена от 

няколко групи почви: черноземи и сиви горски почви. 

Подземните природни богатства са представени от кариерни материали, а именно: 

пясък, чакъл, баластра и др., а от скоро са открити залежи на природен газ в землището на с. 

Девенци, община Червен бряг. 
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Фигура: Схема на населените места в община Червен бряг 

Режимът на реките е в пряка зависимост от климатичните условия и валежите. Най-

големите реки в общината са Искър и Златна панега, а на територията на с.Реселец е река 

Ръчене. 

Водният режим на реките Искър и Златна Панега се отличава със сравнително по-нисък 

зимен и летен отток, който има значително по-високи стойности през пролетта и ранното 

лято. 

По показателя „брой на населението“ община Червен бряг попада в категорията на 

малките общини в България (с население от 10 до 30хил. души). Гъстотата на обитаване в 

Община Червен бряг е 54.3д/кв.км. към 2014г. 

Икономическата активност на населението на общината е 43%, а по отношение на 

безработицата е 27% ( при 17% за областта и 19% за града). 

С водещи икономически функции в Община Червен бряг е вторичният сектор, допълван 

от обслужването, което я определя като община с промишлено-обслужващи функции. 

Съгласно Заповед № РД-02-14-2021 от 14 Август 2012г. на Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството, Община Червен бряг 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. 
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Съгласно Заповед № РД-02-14-2021 от 14 Август 2012г. на Министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, Община Червен бряг 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. 

 

  Таблица : Категоризация на населените места в Община Червен бряг 

№ Населено място ЕКАТЕ 

Категория на 
населеното 

място 

1 гр.Червен бряг 80501 3 

2 гр.Койнаре 37863 4 

3 с.Бресте 6433 7 

4 с.Горник 16540 5 

5 с.Глава 14934 5 

6 с.Девенци 20383 6 

7 с.Лепица 43311 7 

8 с.Радомирци 61580 5 

9 с.Ракита 61950 6 

10 с.Реселец 62503 6 

11 с.Рупци 63361 5 

12 с.Сухаче 70281 6 

13 с.Телиш 72206 5 

14 с.Чомаковци 81551 5 

Източник: Категоризация на административно-териториалните и териториалните единици 

 

Избран вариант на Общ устройствен план на Община Червен бряг  

 

След разработване и представяне на два варианта на проекта за Общ устройствен план 
на Община Червен бряг – песимистичен и оптимистично-реалистичен, Възложителят избра 
оптимистично-реалистичният вариант на ОУПО да бъде моделът за развитие на територията 
на общината. 

Прогноза за пространствено развитие 

Предвижданията на  ОУПО Червен бряг за пространствено развитие са насочени 
основно към реалното инвестиционно търсене на терени за производствени и за 
селскостопански дейности, доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в 
предходни устройствени проекти и  планове, и други проучвания за територията на общината. 
Моделът на развитие на общината се характеризира със селищните системи и стремеж към 
устойчиво и балансирано развитие на цялата територия съобразявайки се с естествените 
демографски процеси. 

 

Основно предназначение на териториите 
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Териториалната структура на община Червен бряг, според вида на територията, се дели 
на: 

Урбанизирани територии(населени места и селищни образувания); 
Територии на транспорта 

Земеделски територии; 
Горски територии;  
Територии, заети от води и водни обекти; 
Защитени територии; 
Нарушени територии за възстановяване. 
 

Развитие на териториите 

С предварителния проект на ОУПО Червен бряг, 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.  

В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се обособяват 
самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: недвижими културни 
ценности, терени за гробищен парк, техническа инфраструктура, транспортна 
инфраструктура, за обществено-обслужващи дейности, за озеленяване, паркове и градини. 

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. 

Съвременното разбиране на функционалното зониране се разглежда като изходна база за 
бъдещото устройство на съответната територия. 

 

 Целите на функционалното зониране са насочени към: 

 Осигуряване на оптимални режими на използване на територията; 
 Ефективно разполагане на различни видове стопанска дейност. 
 

 

Съгласно чл.16 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, с 
Общият устройствен план на общината се определят границите на урбанизираните територии, 
които са „строителна граница на населено място“. 

За територията на община Червен бряг има действащи регулационни планове. 
Единствено за землището на гр.Червен бряг има действаща кадастрална карта. Останалите 
землища имат цифрови модели на картите на възстановената собственост (КВС). В много от 
населените места (без гр. Червен бряг) има контактни територии (зони), където има 
застъпване или „бели петна“ на териториите по КВС, кадастралните и регулационните 
планове, т.е. реална точна граница между КВС и кадастрален/регулационен план не 
съществува. Установените несъответствия в общата граница между урбанизираните 
територии и земеделски земи и горски земи се отстраняват по реда на ЗКИР, поради което 
този проблем ще бъде актуален до изработването и одобряването на кадастрална карта за 
съответното населено място с неговото землище, съответно за цялата община. В предвид 
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гореописаното състояние и проблеми в одобрените и действащи планове, за тези населени 
места приемаме в ОУПО за съществуваща строителната граница на населено място, границата 
на имотите, които са с  НТП по КВС са „жилищни територии“.  

 

Следвайки направените до момента диагнози, изводи и проектираната посока на 
урбанистично развитие, отчитайки действащите за територията на общината планове и 
програми за устойчиво развитие, както и стратегиите от по-високо ниво, ОУПО предлага 

ОУПО предлага модел на бъдещо развитие в мащаби, съответстващи на реалния потенциал на 
територията. 

Онова за зониране на териториите с общо предназначение, устройствени зони, 
самостоятелни терени и режими е изработения Опорен план на Община Червен бряг.  

 

 Жилищни устройствени зони и терени 

Потребностите от жилищни територии се изчислява  по нормативен принцип, съгласно 
Чл.14 от „Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони“, населените места в Община Червен бряг  спадат към: 

 „малки градове“ – гр.Червен бряг; 
„много малки градове“ – гр.Койнаре; 
„средни села“ – с.Глава, с.Горник, с.Радомирци; 
„малки села“ – с.Бресте, с.Девенци, с.Лепица, с.Ракита, с.Реселец, с.Рупци, с.Сухаче, 

с.Телиш, с.Чомаковци. 
От направения анализ на съществуващото положение на жилищните територии в 

общината се налага изводът, че всички населени места надхвърлят нормативно изискуемата 
жилищна площ. Голямата площ, която се пада на жител, се обяснява  факта, че 
преобладаващите населени места са от селищен тип, при които имат много малко население и 
заемат относително по-голяма територия. Този извод и демографската прогноза за намаляване 
на населението, са достатъчно основание да не се предвижда разширяване на селищните 
територии в тази насока. 

 Въпреки така направените изводи, се открояват редица застроени поземлени имоти, 
които се ползват за жилищни нужди, в непосредствена близост до строителната граница на 
населените места, но са с различно функционално предназначение.  Наличнен е проблемът 
със застъпване на регулационните  планове с картите за възстановена собственост на 
съответните землища. Тези проблеми са намерили своето решение в проекта за ОУПО. При 
зонирането на жилищните територии и определянето на новата строителна граница на 
населените места в общината, са взети предвид и единичните жилищни имоти от картите за 
възстановена собственост, които са в непосредствена близост до населените места.  

Увеличение на жилищните територии и разширяване във връзка с това на строителната 
граница на съответното населено място е предвидено за: 

Гр. Червен бряг, гр.Койнаре, с.Горник, с.Девенци, с.Радомирци, с.Реселец, с.Рупци, 
с.Телиш и с.Чомаковци. 

 

Основното жилищно застрояване на населените места в общината е ниско (Жм). 
Единствено в общинския център- град Червен бряг, с преобладаващия заварен характер на 
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застрояване в отделните части на града се определят жилищни устройствени зони от следния 
характер: 

Жс – жилищна устройствена зона с преобладаващо средно застрояване с височина до 
15м; 

Жг – жилищна устройствена зона с преобладаващо високо застрояване с височина над 
15м 

Във връзка с наличието на Защитени зони в землището на с.Реселец, обособените за 
населеното място жилищни устройствени зони са с разновидност Жм1, със занижени 
параметри на застрояване.  

Общата площ на териториите с жилищни функции в Община Червен бряг с прилагането 
на проекта е 1475.46 ха. 

С ОУПО Червен бряг се обособяват територии с режим на допустима промяна на 
предназначението в Жилищна устройствена зона. Предвижданията са за територии в 
непосредствена близост до строителните граници на населените места – селата Бресте, Глава, 
Девенци и гр.Червен бряг, като по този начин се цели освен окрупняване на  териториите, 
обезпечаването на нуждата от нови жилищни територии. Площта  на териториите с този режим 
е 31,94 ха. 

 

 Устройствени зони и терени за обществено-обслужващи дейности 

Към тях спадат всички общински и частни имоти свързани с администрация, културата, 
търговията, учебни заведения, здравни заведения, социални услуги и др. с обществено-

обслужващи дейности  територии. Площта на този тип терени намалява във връзка с 
включването им в други устройствени зони, за които е допустим такъв вид дейност.  

В урбанизираната територия на гр.Червен бряг се дефинира устройствен режим за 
допустимо смесено предназначение (Обществено-обслужващо – Жилищно). Режимът е 
обособен за терени, с бъдещи инвестиционни намерения в обхвата на дейностите, дефинирани 
в Жилищна устройствена зона и терени и Устройствени зони и терени за обществено-

обслужващи дейности. Териториалният обхват на този режим е 1,16 ха. 
 

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

 Такъв тип устройствена зона е обособен за централните части на гр.Червен бряг и 
гр.Койнаре. Те са с преобладаващ обществено-обслужващ характер в централните части на 
градовете. Обхващат административни и делови сгради, социални, просветни, учебни, 
културни, религиозни и др. обществени дейности, търговски и други обслужващи сгради и 
комплекси, хотели и заведения за хранене и развлечения, жилищни сгради,  в т.ч. със смесено 
предназначение и др. 

 Смесена обслужваща и производствено-складова зона (Соп) 
Устройствената зона обхваща  територии в непосредствена близост до бившите 

стопански дворове, производствено-складовите терени. Като цяло устройствените зони Соп са 
с производствено-обслужваща функция,  предимно с безвредни промишлени производства, 
животновъдни комплекси спазващи санитарно-хигиенните изисквания, обществено 
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обслужване, жилища, спорт, търговия, предприятия на хранително-вкусовата промишленост и 
др. 

Устройствена зона от вида Смесено обществено-обслужваща производствено-складова - 
Соп е предвидена за гр.Червен бряг, с.Телиш и гр.Койнаре. Този тип устройствена зона е 
предвидена във връзка с развитие на логистична дейност, предвид наличните производствени 
мощности и предвижданията за такива. 

С ОУПО Червен бряг се обособяват територии с режим на допустима промяна на 
предназначението в Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 
устройствена зона (Соп). Тези територии са с насоченост към възможност за създаване на 
логистични центрове, предвид локация си – в непосредствена близост до границите на 
населените места, по протежение на главни пътища. С обособяването на територии с режим 
на допустима смяна на предназначението в Смесена обществено-обслужваща предимно-

производствена устройствена зона, се дава заявка за привличане на инвеститорски интерес, 
респективно развитие на икономиката, повишаване на трудовата заетост. Площта на този тип 
територии е 108,03 ха. 

 

 Устройствени зони и терени за производствени дейности 

Предвижданията за териториите с производствени функции са свързани с 
присъединяване на съществуващи производствени терени към урбанизираната територия на 
населените места при непосредствена близост до съответното населено място. Предвид 
насочеността на мощностите и потенциалът за развитие на общината в тази област, площите 
на тези територии са разширени за сметка на необработваеми земи. На места са установени 
налични производствени терени, които са с различно функционално предназначение на 
земята.  

Във връзка с това са обособени следните устройствени зони: 
Предимно-производствена устройствена зона (Пп); 
Чисто производствена устройствена зона (Пч); 
Предимно – производствените устройствени зони (Пп) се застрояват 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. 

Чисто производствена устройствена зона е обособена единствено в гр.Червен бряг на 
база съществуващи терени за подобен вид дейности. Те се застрояват с производствени, 
складови и обслужващи сгради и съоръжения. 

Във връзка с наличните Защитени територии в общината и застъпването им със 
обособени устройствени зони, за с.Реселец, гр.Червен бряг и с.Телиш са предвидени 
устройствени зони Пп1, със занижени параметри на застрояване. 

 

 Ваканционно селище (Ос) 
Обособяването на този вид устройствена зона е свързано както със съществуващи 

терени с рекреационни функции, така и наличието на привлекателни територии за развитие на 
такъв вид дейност предвид наличието на големи язовири на територията на общината. 
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Новообособени са зони Ос в непосредствена близост до язовир Телиш и язовир Горни 
Дъбник. 

В обхвата на зоната могат да се изграждат: 
1. курортни обекти за настаняване и подслон - хотели, пансиони, почивни домове, вили, 

санаториуми, къмпинги, бунгала и др.п.; 
2. жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти; 
3. сгради за общественообслужващи дейности: курортно-лечебни заведения, обекти 

за хранене, обекти за търговия, битови услуги, банкови услуги, административни обекти 
и др.п.; 

спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, игрища, плувни басейни, 
пързалки, спортни зали, зали за забавни игри, дискотеки, клубове по интереси, хоби-ателиета, 
зали за музика, видеозали, изложбени зали и др.п.; 

5. курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване; 
6. обекти на транспорта и движението: гаражи и паркинги, автогари, пешеходни алеи и 

площи, велосипедни алеи, скиорски пътеки и плацове, станции на въжени линии, яхтени 
пристанища и др.п.; 

7. обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване: складове, 
ремонтни работилници, автобази, бензиностанции и газостанции, отоплителни централи, 
мрежи на техническата инфраструктура, електроподстанции, трансформаторни постове, 
помпени станции, пречиствателни станции и др.п. 

 

 Вилна устройствена зона (Ов) 
Освен съществуващите имоти от действащите цифрови модели на землищата на 

населените места с отреждане „за вилна сграда“, предвижданията на ОУПО са свързани с 
обособяването на нови вилни зони, които на место се ползват като такива, но не са отразени в 
описаните модели. Местоположението на конкретните зони е в землищата на гр.Червен бряг.  

 

 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 

Предвижданията ОУПО за този тип терени е във връзка с присъединяването на 
съществуващи такива към границите на населените места. 

 

 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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  Предвижданията за този тип терени на ОУПО са свързани с нанасяне на конкретни 
инвестиционни намерения на общината в гр.Червен бряг и с.Радомирци. 

 

 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 
ипогребването и пренасянето на покойници. Конкретните устройствени параметри се 
определят с ПУП. 

Гробищните паркове са увеличени с ОУПО, във връзка с изчерпването капацитета на 
съществуващите такива и създалата се необходимост от обособяването на нови. Общата площ 
на терените за гробищни паркове, предвидена в ОУПО е 50,59 ха. 

 

 Терени за инженерно-техническа инфраструктура 

Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различните видове инженерно-

техническа инфраструктура – със специфични особености и изисквания. Конкретните 
устройствени терени се определят с ПУП. 

 

 Терени за транспорт и комуникация  

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

С ОУПО Червен бряг са обособени нови терени за транспорт и комуникации, свързани с 
предвижданията на разработената към плана план – схема на комуникационнo - транспортнata 

система. 
 

 Терени за обекти на недвижимото културно наследство 

Това са обособени терени, с разположена недвижима културна ценност в тях. Те са със 
самостоятелен устройствен режим и специфични особености и изисквания по смисъла на чл. 
79 от ЗКН. Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. Нови терени от този 
тип са обособени в границите на населените места. 

 

 Терени за обект НКЦ с определени режими за опазване 

Терени от този тип са обособени в землището на с.Сухаче и в с.Чомаковци. Границите 
на терените са определени съобразно Протокол в изпълнение на Заповед №РД 9К-

0172/04.10.2011г. на Министъра на културата и Заповед №РД9П-14/24.11.2017г. на 
Заместник-министъра на културата. За тях има определени конкретни режими за опазване. 

 

 Нарушени територии 

Към тях спадат депата за битови и друг вид отпадъци-сметища, както и териториите за 
добив на полезни изкопаеми- кариери. 
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Териториите за добив на полезни изкопаеми се увеличават с ОУПО във връзка с 
действащи договори за концесия в землищата на с.Чомаковци, с.Реселец, гр.Койнаре и 
с.Девенци. 

 

 Защитени територии 

Към този тип територии спадат всички природни забележителности, защитени 
територии и зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените 
територии. Те са отразени в ОУПО и са имани предвид при зонирането на територията.  

Към този тип територии спадат още: 
Санитарно-охранителни зони около водоизточници  

Това са пояси на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово  водоснабдяване  и 
минерални извори, които ограждат тези площи, ползват се със специален статут и дейностите, 
които могат да се извършват в тях са строго регламентирани с Наредба №3 от 16 Октомври 
2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на 
санитарно-охранителните зони около водоизточниците.“ Предвижданията на ОУПО са за 
обособяване на проектни СОЗ, подадени като такива от ВиК. За онези водоизточници и 
съоръжения, за които няма обособени санитарно-охранителни зони, са определени като 
проектни СОЗ Пояс I на зоната, съвпадащ като граници с имота, в  съответното съоръжение 
попада. 

 

 -     Режим на превантивна устройствена защита за СОЗ 

Във връзка с Закона за водите и Наредба №3 за условията и реда за проучване, 
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди и Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, с ОУПО Червен бряг се въвежда режим на 
превантивна устройствена защита за онези съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, за 
които не е идентифициран конкретен поземлен имот, в който попадат и за тях няма учредени 
охранителни зони. Границите на териториалния обхват на режима са приблизителни, предвид 
приблизителния характер на информацията за положението на голяма част от тях. В 
границите на режима за превантивна устройствена защита (СОЗ) важат всички ограничения в 
ползването, които са валидни за Пояс I на СОЗ, съгласно действашата нормативна уредба. 
Всяко инвестиционно намерение се съгласува с експлоатационното дружество.  

Режимът е валиден до учредяване на СОЗ по реда на Наредба №3 за условията и реда за 
проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони 
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди. 

 

Територии с режим на особена териториалноустройствена защита 

Обособените територии с особена териториалноустройствена защита са свързани с 
безопасните разстояния за хора при извършване на взривни дейности съгласно изискванията 
на чл.143 от Правилник за безопасността на труда при взривни работи. За имотите, в обхвата 



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

 

 

 

 

 

19 

на този вид режим, не се допуска изграждане на жилищни, курортни, вилни и др. обекти, 
подлежащи на здравна защита. Предвижда се богато озеленяване с висока храстовидна и 
дървесна растителност.  

Всички инвестиционни намерения за територии, обхванати от режима на особена 
териториалноустройствена защита, подлежат на съгласуване с Регионална здравна инспекция.  

 

Територии с режим на превантивна устройствена защита за опазване на НКН 

Това са територии извън границите на населените места, в обхвата на които има обекти 
на недвижимото културно наследство, но не са с обособени точни граници. Обхвата на този 
режим съвпада с границата на имота, в който попада съответната недвижима културна 
ценност (НКЦ). С режима на превантивна устройствена защита се запазва фактическото 
ползване на териториите, без да се нарушава тяхното качество. Той е валиден до обособяване 
на точни граници на обектите НКЦ съгласно Закона за културното наследство. 

 

Територии с режим „За археологическо проучване“ 

Това са територии извън границите на населените места, в обхвата на които има обекти 
на недвижимото културно наследство, но не е ясно тяхното точно местоположение. 
Определянето на границите на режима е свързано с описанието за локацията на съответните 
НКЦ, спрямо посока и разстояние от населено място. В обхвата на този режим, всяко 
инвестиционно намерение се предхожда от археологическо проучване. Той е валиден до 
обособяване на точни граници на обектите НКЦ съгласно ЗКН. 

 

Защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство 

Във връзка с Закона за културното наследство, границите на обектите – недвижими 
културни ценности, заедно с тяхната охранителна зона, представляват зашитени територии за 
опазване на недвижимото културно наследство. В ОУПО са определени охранителни зони на 
обектите НКЦ по следния начин: 

в границите на населените места – съгласно чл.79, ал.5 от Закона за културното 
наследство; 

извън границите на населените места – за археологическите обекти на недвижимото 
културно наследство – съгласно Писмо 545/ 27.02.2001г. на НИПК. 

за обект  “Вилно стопанство от римската епоха и селище“ в м.“Селище“ в землището на 
с.Сухаче – съгласно Протокол от 19.10.2011г. в изпълнение на Заповед на Министъра на 
културата №РД 9К-0172/04.10.2011г. 

за обект „Църква „Успение Пресветая Богородица“ в с.Чомаковци - съвпада с 
териториалния обхват на архитектурно-строителната и художествена НКЦ, поради описаната 
в Заповед №РД9Р-14/24.11.2017г. на Заместник министъра на културата липса на 
необходимост от охранителна зона. 

 

 Земеделски територии 

Към тези територии се причисляват : 
Обработваеми земи (ниви); 
Обработваеми земи (трайни насаждения); 
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Необработваеми земи; 
 

Най - голям дял в обработваемите земи в общината имат нивите за сметка на трайните 
насаждения.  

По отношение на земеделските територии, попадащи в защитени зони по ЗБР – те 
подлежат на режими и съответно планове за управление на защитените зони. Земеделски 
земи, които не попадат в режим на превантивна защита, се устройват по реда на Закона за 
опазване на земеделските земи и свързаните с него подзаконови нормативни актове. 

 С ОУПО се обособяват територии с режим “за алтернативно земеделие”. Във 
връзка с насърчаване на земеделската дейност, са обособени териториите за алтернативно 
земеделие. Те обхващат обработваеми земи ниви и трайни насаждения с висока бонитетна 
стойност по поречието на р.Искър в землището на селата Реселец и Глава и гр.Койнаре. Тези 
територии се подчиняват на действащата нормативна уредба. Смяната на предназначението на 
земята, обхваната от този режим е допустим само от трайни насаждения в нива и обратно. 
Смяната на предназначението се извършва в съответствие със Закон за опазване на 
земеделските земи. Площта на този вид територии е  322,69 ха. 

 

 Гори 

Проектното решение на ОУПО е за максимално опазване на горските територии. Към 
горските територии се причисляват и тези в земеделски земи с НТП „гори и храсти в 
земеделски земи“.  

Управлението и опазването на горските територии, попадащи в защитените зони по 
Закона за биологичното разнообразие, се съобразява с плановете за управление на 
съответните защитени зони. 

 

Подсистема „транспортна инфраструктура“ (ПС-КТС план – схема на транспортно 
комуникационната система)  

 

Републиканска пътна мрежа 

Към настоящия момент е избран изпълнител за основен ремонт на обект: Път III-306, 

Луковит-Червен бряг-Кнежа от км 9+715
 до км 19+207. В ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ СЕ 

ПРЕДВИЖДА И ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ МОСТ НАД Р.ИСКЪР 
НА КМ 17+724

 (ПРИ С.ЧОМАКОВЦИ). 
Проектът се предвижда за включване за изпълнение на СМР в Оперативна програма 

региони в растеж 2014 - 2020”. 

 

Общинска пътна мрежа 

Не се предвижда изграждане на нови общински пътища или съоръжения по тях  на 
територията на общината, освен вариант за южен обход на с. Телиш. Този обход значително 
ще улесни връзката от с. Девинци за гр. Плевен и ще изнесе тежкото движение от центъра на 
с. Телиш. 
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Улична мрежа 

Улиците в гр. Червен бряг като цяло са рехабилитирани. Относно организацията на 
движението – необходимо е да се актуализира и допълни с нови пътни знаци. 
Съществуващите пътни знаци, които са в лошо състояние трябва да се подменят. Необходимо 
е да се опресни хоризонталната маркировка и да се положи нова там, където липсва. 
Необходимо е да бъдат рехабилитирани и съществуващите паркинги в града.  

В гр. Червен бряг се предвиждат три нови пътни трасета на улици IV-ти клас, както 
следва: 

- от бул. „Европа“ на североизток до ул. „Търговска“ /частично изградено/  
- продължение на бул. „Европа“ на северозапад и север, което се явява ново трасе на ул. 

„Васил Левски“, до съществуващия участък от ул. „Васил Левски“ 

- ново трасе по демонтираната жп линия от републикански път III-306 до общински път 

PVN 2193.  

Има изготвени проекти за 3 кръгови кръстовища, както следва: 
- бул. „Европа“ с ул. „Антим I“ 

- ул. „Дядо Вълко“ с ул. „Калоян“ и ул. „Йоан Екзарх“ 

- ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Бузлуджа“ 

Предвижда се изграждане на ново съоръжение на две нива с цел увеличаване на светлата 
височина за пресичане на път III-306 с жп линията. 

Необходимо е обособяването на нов паркинг при кръстовището пред „паметника” в има 
участъка от пътното платно, служещ за канализиране на движението и играещ ролята на ръкав 
за отделяне на дясно-завиващите превозни средства. Поради големите радиуси и 
ненатовареният трафик то е затворено. Габаритът му позволява да бъде използван за 
разгръщането на нов автомобилен паркинг. Поради малкия трафик, би могла да му се отреди 
ролята на „буферен паркинг” за посетителите на града.  

По уличната мрежа на другите населени места в община Червен бряг не се предвиждат 
нови трасета на улици. 

 

Железопътна инфраструктура 

По данни на ДП НКЖИ със средства по програма ИСПА е изпълнен проект "Техническа 
помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от железопътната 
линия Мездра - Горна Оряховица в България". Съгласно проектните разработки в област 
Червен бряг се предвиждат следните промени: 

> При железопътна спирка Хумата в участък от жп километър 150+000 до жп 
километър 154+278 се предвижда отместване на железопътното трасе с цел избягване на 
участъци със слаба земна основа, в които в момента влаковете се движат с намалена скорост.  

> В близост до железопътна гара Телиш се предвижда изграждането на два надлеза, 
които ще осигурят пресичането на железопътната линия с автомобилните пътища на различни 
нива. 

В останалата част от трасето на железопътната линия, проектът не предвижда напускане 
на границите на собственост на ДП НКЖИ. 
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Режим на устройство и параметри за натоварване на устройствените зони 

 

С проекта на ОУПО Червен бряг, 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 на защитените зони (включени в екологичната мрежа „ 

Натура 2000“ по Закона за биологичното разнообразие). 
В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се обособяват 

самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: недвижими културни 
ценности, терени за гробищен парк, техническа инфраструктура, транспортна 
инфраструктура, за обществено-обслужващи дейности и за озеленяване, паркове и градини. 

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 Червен бряг са определени следните устройствени зони, 
устройствени режими и терени със самостоятелен устройствен режим:  

 

Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм) 

Жилищната устройствена зона с преобладаващa малка височина на застрояване, 
означена с „Жм“, се прилага за устройство на жилищните територии в населените места в 
общината. 

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. 
 

Жилищна устройствена зона със средна височина на застрояване (Жс) 
Застрояване с височина до 15 м се предвижда само за застрояване на отделни  жилищни 

квартали в гр. Червен бряг с вече установен характер на застрояването.  
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Наименование 

на зоната 

Макс.Плътност на 
застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 

Жс от 25 до 70 от 1,0 до 2,0 от 30 до 50 15 м (5 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 
Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. 

Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност 

 

Жилищна устройствена зона с голяма височина на застрояване  (Жг) 

Застрояване с височина до 15 м се предвижда само за застрояване на отделни  жилищни 
квартали в гр. Червен бряг с вече установен характер на застрояването.  

 

Наименование 

на зоната 

Макс.Плътност на 
застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 

Жг от 30 до 80 от 1,5 до 3,0 от 20 до 50 20 м 

 

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 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 е 

предвидена 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 2,0 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 
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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 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  

 

Минимум една трета от озеленената площ е с дървесна растителност. 
 

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 

 

 

 

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. 
 

Устройствен режим за допустимо смесено предназначение (Обществено-

обслужващо – Жилищно (Сож)) 
Терените със смесено предназначение от вида Сож са предназначени за обществено 

обслужване, търговия, сгради за постоянно и/или временно обитаване. Промяната на 
предназначението се извършва на ниво Подробен устройствен план. 

Параметрите на застрояване след смяна на предназначението са следните: 
 

Наименование 

на зоната 

Макс.Плътност на 
застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 
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Сож от 30 до 60 от 1,0 до 2,0 от 20 до 60  

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

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 предимно-производствена 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 60 от 1,0 до 1,8 от 30 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. 
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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  

 

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 

 

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 гробщни 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. 
 

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 
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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 

Терени, предвидени за  транспортна инфраструктура в урбанизирана територия – 

пътища, улици, кръстовища, гаражи, автогари, депа, паркинги и административните им 
сгради; в извънурбанизирана територия – пътища, кръстовища, гаражи, автогари, депа, 
паркинги и административните им сгради. 

 

Терени за площни обекти на техническата 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 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 

 

Терени за обекти НКЦ определени режимиза за опазване  
Терени от този тип са обособени: 

- в землището на с.Сухаче. Границите на терена са определени съобразно Протокол в 
изпълнение на Заповед №РД 9К-0172/04.10.2011г.  на Министъра на културата. За него 
има определени конкретни режими за опазване: 
Запазва се начинът на ползване на земята. Прилага се режим Б от Наредба №7 за 

ПНУОВТУЗ. Не се допускат изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на 
дървета и култури с дълбока коренова система, като се допуска плитка обработка на почвата 
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(оран) до 0,25 м. Забраняват се всякакви строителни дейности с изключение на изграждане на 
инфраструктура, свързана с експонирането на недвижимите археологически културни 
ценности, а изкопните работи се изпълняват като спасителни археологически проучвания при 
условията на чл.161 от ЗКН. 

- в урбанизираната територия на с.Чомаковци. Границите на терена са определени 
съобразнно Заповед №РД9Р-14/24.11.2017г. на Заместник-министъра на културата. За 
него има определени конкретни предписания за опазване: 

Изисква се консервация, реставрация и експониране на храма; извършване на 
консервационно-реставрационни работи на иконостас, стенописи и икони; консервация и 
реставрация на оригиналните осветителни тела на храма. Всички намеси се доказват с 
проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.  
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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) в 
обхвата на землищата  на Община Червен бряг и на действащите регулационни планове в 
рамките на населените места. Балансът показва данните от съществуващото положение и от 
проектното предвиждане.  
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ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

  

  

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ 

  

в границите 
на 

населените 
места 

извън 
границите 

на 
населените 

места 

ОБЩО за ОБЩИНАТА 

в 
границите 

на 
населените 

места 

извън 
границите 

на 
населените 

места 

ОБЩО за ОБЩИНАТА ИЗМЕНЕНИЕ лопщ (ха) 

 
ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха)  площ (ха) % от 

територията 
площ (ха) площ (ха) площ (ха) % от 

територията 
площ (ха) 

  1 Урбанизирани територии                   

  
1.1 Жилищни функции 1430.81 0.00 1430.81 2.95 1471.58 0.00 1471.58 3.03 40.77 

  1.2 Терени за обществено-обслужващи функции 100.33 1.23 101.56 0.21 87.61 0.87 88.48 0.18 -13.07 

  1.3 Територии за спорт и атракции 52.98 7.98 60.97 0.13 54.52 6.45 60.97 0.13 0.00 

  1.4 
Територии за многофункционално ползване от тип смесена 
централна зона 

0.00 0.00 0.00 0.00 22.35 0.00 22.35 0.05 22.35 

  
1.5 

Територии за смесена обществено-обслужваща 
производствено-складова дейност 

2.16 0.00 2.16 0.00 48.24 3.58 51.81 0.11 49.66 

  
1.6 

Територии с рекреационни функции, курортни дейности и 
вилни зони 

0.96 26.10 27.06 0.06 0.96 217.10 218.06 0.45 191.00 

  1.7 Терени за производственo-складови и стопански функции 109.00 397.39 506.40 1.04 164.26 332.87 497.13 1.02 -9.27 

  1.8 Терени за озеленяване, паркове и градини 183.12 17.46 200.58 0.41 176.79 17.46 194.25 0.40 -6.33 

  1.9 Терени за гробищни паркове 12.69 24.97 37.66 0.08 14.02 36.56 50.59 0.10 12.92 

  1.10 Други урбанизирани територии извън населените места 0.00 36.13 36.13 0.07 0.00 3.88 3.88 0.01 -32.25 

  2 Земеделски територии          

  2.1 Ниви 0.00 26124.44 26124.44 53.78 0.00 26041.22 26041.22 53.61 -83.22 

  2.2 Трайни насаждения 0.00 1806.80 1806.80 3.72 0.00 1646.28 1646.28 3.39 -160.53 

  2.3 Необработваеми земи 0.00 6909.12 6909.12 14.22 0.00 6807.20 6807.20 14.01 -101.92 

  3 Горски територии          

  3.1 Гори  0.00 6637.42 6637.42 13.66 0.00 6668.10 6668.10 13.73 30.68 

  3.2 Други горски територии в земеделски земи 0.00 454.03 454.03 0.93 0.00 430.70 430.70 0.89 -23.32 

  4 Територии заети от водни площи 16.24 1865.04 1881.28 3.87 17.08 1864.16 1881.24 3.87 -0.04 

  5 Територии за транспорт и комуникации 493.73 1683.61 2177.34 4.48 503.56 1673.86 2177.42 4.48 0.08 
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  6 Територии за инженерно-техническа инфраструктура 1.96 89.92 91.88 0.19 1.95 89.92 91.87 0.19 -0.01 

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ 
         

  1 Терени за обекти на недвижимото културно наследство 0.06 4.05 4.11 0.01 5.90 21.78 27.68 0.06 23.56 

 

2 Територии за добив на полезни изкопаеми 0.00 72.60 72.60 0.15 0.00 131.54 131.54 0.27 58.94 

  3 Територии за възстановяване и рекултивация 0.00 10.38 10.38 0.02 0.00 10.38 10.38 0.02 0.00 

  4 
Територии за природозащита - природна 
забележителност 

0.00 6.45 6.45 0.01 0.00 6.45 6.45 0.01 0.00 

   Общо: 2404.04 46175.13 48579.17 100.00 2568.82 46010.35 48579.17 100.00 0.00 

III ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (припокриващи се) 
         

  1 Защитена зона "Горни дъбник - Телиш" - BG 0002095 0.00 1992.15 1992.15 4.10 0.00 1992.15 1992.15 4.10 0.00 

 

2 Защитена зона "Карлуково" - BG 0001014 118.30 9584.88 9703.18 19.97 118.30 9584.88 9703.18 19.97 0.00 

  3 Защитена зона "Карлуковски карст" - BG 0000332 0.00 4219.51 4219.51 8.69 0.00 4219.51 4219.51 8.69 0.00 

  4 Защитена зона "Река Искър" - BG 0000613 0.62 2182.58 2183.20 4.49 0.62 2182.58 2183.20 4.49 0.00 

  5 Защитена зона "Седларката" - BG 0000591 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 

  6 Защитена зона "Язовир Горни дъбник" - BG 0000611 5.05 1325.42 1330.47 2.74 5.05 1325.42 1330.47 2.74 0.00 

  7 Защитена местност "Голият връх" 0.00 6.81 6.81 0.01 0.00 6.81 6.81 0.01 0.00 

  8 Защитена местност "Дреновица" 0.00 27.85 27.85 0.06 0.00 27.85 27.85 0.06 0.00 

  9 Защитена местност "Пипра Калето" 0.00 0.87 0.87 0.00 0.00 0.87 0.87 0.00 0.00 

  10 Защитена местност "Щърка" 0.00 4.13 4.13 0.01 0.00 4.13 4.13 0.01 0.00 

  
11 

Природна забележителност "Водопад "Скока" на 
р.Белилката" 

0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 

  12 Природна забележителност "Купените" 0.00 4.71 4.71 0.01 0.00 4.71 4.71 0.01 0.00 

  
13 

Природна забележителност "Скален мост 
"Седларката" в м."Езерото"" 

0.00 0.66 0.66 0.00 0.00 0.66 0.66 0.00 0.00 

  
14 

Природна забележителност "Скалните кукли в 
м."Пладнището"" 

0.00 64.42 64.42 0.13 0.00 64.42 64.42 0.13 0.00 

  
15 

Природна забележителност "Скално образование 
"Куклите" в м."Улея"" 

0.00 14.76 14.76 0.03 0.00 14.76 14.76 0.03 0.00 

  
16 

Природна забележителност "Тектонски гребен 
"Калето"" 

0.00 62.37 62.37 0.13 0.00 62.37 62.37 0.13 0.00 

  17 Природна забележителност "Хайдушката пещера" 0.00 8.73 8.73 0.02 0.00 8.73 8.73 0.02 0.00 

  18 Природна забележителност "Камарата" 0.00 2.90 2.90 0.01 0.00 2.90 2.90 0.01 0.00 

  19 Санитарно-охранителна зона на водоизточник 1.19 0.00 1.19 0.00 1.19 277.18 278.37 0.57 277.18 

   Общо: 125.16 19503.69 19628.85 40.41 125.16 19780.87 19906.03 40.98 277.18 
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2. ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И 
ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ В 
ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ, КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ С 
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. 

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, 
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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 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 Плевен, 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 Червен бряг, 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 Червен бряг за анализ на кумулативното въздействие бе поискана информация от 
РИОСВ-Плевен, архитектурния епип разработващ ОУП Червен бряг, община Червен бряг, 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-

48/22.10.2018 г. и Решение № ЗД-111/22.10.2018 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 Червен бряг 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 Червен бряг защитени зони е за периода от 2007 г. до м. юни 
2018 г. 

http://registers.moew.government.bg/eo/
http://registers.moew.government.bg/ovos
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Защитена зона “Карлуково”, BG0001014 

BG0001014 Карлуково, определена за опазване на природните местообитания. Включена е 
в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС №122/2007 г. /ДВ бр. 107/2007г./. 
Разположена е на площ от 28841,93 ха. В границата на зоната попадат землищата на селата 
Бресте, Горник, Девенци, Лепица, Радомирци, Реселец, Рупци, Сухаче, Телиш, гр. Червен бряг 
и Чомаковци, община Червен бряг. 

Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0001014 

Карлуково, попадат следните нови устройствени зони и територии:  

 

Таблица Бъдещо планиране и попадащи в границите на  Защитена зона “Карлуково”, 

BG0001014 по начин на трайно ползване 

№ 
по 
ред 

З-ще № на имот 
Площ 

дка 

Вид на 
имота 

Вид 
територия 

НТП 

Ново предвиждане за 
устройствена 

зона/инфраструктура 

1. Червен 
бряг 

80501.137.7 6,464 
Поземлен 

имот 

Урбанизиран
а територия 

За 
производствот

о на стр. 
материали, 

конструкции и 
изделия 

ДопСоп 

Съществуващ 
стопански двор с 

трафопост 

2. Червен 
бряг 

80501.139.6 0,666 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

ДопСоп 

Урбанизирана 
територия 

 

3. 

Червен 
бряг 

80501.139.7 0,832 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

ДопСоп 

Урбанизирана 
територияс част от път 

към гр. Луковит 

4. Червен 
бряг 

80501.139.8 1,480 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

ДопСоп 

Урбанизирана 
територия с част от 
път към гр. Луковит 

5. Червен 
бряг 

80501.139.12 1,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

ДопСоп 

Имот зает с рудерлана 
дървестна и храстова 

растителност 

6. Червен 
бряг 

80501.139.803 0,522 
Поземлен 

имот 

Територия за 
транспорт 

ливада 

 

ДопСоп 

Съществуващат черни 
пътища и основи се 

селскостопански 
сгради 

7. Червен 
бряг 

80501.139.804 0,849 
Поземлен 

имот 

Територия за 
транспорт 

ливада 

 

ДопСоп 

Съществуващат черни 
пътища и основи се 

селскостопански 
сгради и съоръжения 

8. Червен 
бряг 

80501.143.4 15,864 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Ливада 

ДопСоп 

Временно заливаема 
зона при високи 

подпочвени води, 
заети с тръстика 

 

9. Червен 
бряг 

80501.143.5 1,414 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Овощна 
градина 

ДопСоп 

Съществуваща 
овощна градина 

 

10. Червен 
бряг 

80501.143.6 3,158 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
ДопСоп 

Обработваема нива 
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11. Червен 
бряг 

80501.143.7 1,045 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
ДопСоп 

Обработваема нива 

12. Червен 
бряг 

80501.143.8 1,044 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
ДопСоп 

Обработваема нива 

13. Червен 
бряг 

80501.143.9 1,033 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
ДопСоп 

Обработваема нива 

14. Червен 
бряг 

80501.143.10 3,694 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
ДопСоп 

Обработваема нива 

15. Червен 
бряг 

80501.143.11 3,398 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

ДопСоп 

Съществуваща 
складова база 

16. Червен 
бряг 

80501.143.12 0,455 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

ДопСоп 

Временно заливаема 
зона при високи 

подпочвени води, 
заети с тръстика 

17. Червен 
бряг 

80501.143.13 1,354 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
ДопСоп 

Обработваема нива 

18. Червен 

бряг 
80501.143.14 1,263 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
ДопСоп 

Обработваема нива 

19. Червен 
бряг 

80501.143.15 2,263 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

ДопСоп 

Съществуващ паркинг 
и улица 

 

20. Червен 
бряг 

80501.143.814 1,048 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

ДопСоп 

Съществуващ паркинг 
и улица 

21. Червен 
бряг 

80501.169.1 0,546 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Урбанизиран имот с 
рудерална 

растителност, до 
съществуваща 

произовдствена зона 

22. Червен 
бряг 

80501.169.3 4,201 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Част от съществуващ 
стопански двор със 

сгради 

23. Червен 
бряг 

80501.170.4 4,381 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Пасище обрасло с 
рудерална 

растителност 

24. Червен 
бряг 

80501.170.6 6,014 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Част от съществуващ 
стопански двор със 

сгради до имот 169.3 

25. Червен 
бряг 

80501.500.11 0,982 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Пасище до 
съществуващ 

стопански двор 

26. Червен 
бряг 

80501.180.1 0,518 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Допустим Жм 

Използва се като нива 

27. Червен 
бряг 

80501.180.2 5,436 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Допустим Жм 

Използва се като нива 
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28. Червен 
бряг 

80501.180.3 0,539 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Допустим Жм 

Използва се като нива 

29. Червен 
бряг 

80501.180.4 7,781 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Допустим Жм 

Самозалесила се 
дървестна 

растителност 

30. Червен 
бряг 

80501.181.11 27,553 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Допустим Жм 

Рудерализирано 
пасище 

31. Червен 
бряг 

80501.165.813 1,111 
Поземлен 

имот 

Територия за 
транспорт 

За местен път 
Соп 

 В промишлена зона 

32. Червен 
бряг 

80501.166.2 0,831 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Соп 

Съществуваща 
складова база със 

стопански постройки 

33. Червен 
бряг 

80501.166.3 0,364 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Соп 

Съществуваща 
складова база със 

стопански постройки 

34. Червен 
бряг 

80501.166.8 1,177 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Соп 

Съществуваща пътна 
инфраструктура към 

складова база 

35. Червен 
бряг 

80501.248.3 10,891 
Поземлен 

имот 

Нарушена 
територия 

Насип, 
насипище 

Соп 

Насип с рудерална 
растителност, 

нарушена територия 

36. Червен 
бряг 

80501.248.4 3,289 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Соп 

Насип с рудерална 
растителност, 

нарушена територия 

37. Червен 
бряг 

80501.248.5 4,499 
Поземлен 

имот 

Урбанизиран
а територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Соп 

Урбанизирана 
територия 

38. Червен 
бряг 

80501.248.6 2,501 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

39. Червен 
бряг 

80501.248.7 1,859 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

40. Червен 
бряг 

80501.248.8 1,858 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

41. Червен 
бряг 

80501.248.11 1,681 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

42. Червен 
бряг 

80501.248.12 2,708 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

43. Червен 
бряг 

80501.248.13 2,190 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Соп 

Съществуващи 
постройки и дворно 

място 

44. Червен 
бряг 

80501.248.16 1,709 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

45. Червен 
бряг 

80501.248.17 5,403 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Соп 

Съществуващи 
постройки и дворно 

място 



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

 

 

 

 

 

37 

46. Червен 

бряг 

80501.248.24 

 
5,986 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Соп 

Съществуващи 
постройки и дворно 

място 

47. Червен 
бряг 

80501.248.884 6,425 
Поземлен 

имот 

Територия за 
транспорт 

За местен път 

Соп 

Съществуващ местен 
път 

48. Червен 
бряг 

80501.251.3 2,895 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

49. Червен 
бряг 

80501.251.4 2,501 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

50. Червен 
бряг 

80501.251.5 3,498 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

51. Червен 
бряг 

80501.251.7 5,416 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

52. Червен 
бряг 

80501.251.8 2,428 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

53. Червен 
бряг 

80501.501.2 1,171 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Соп 

Използва се за нива 

54. Червен 
бряг 

80501.501.3 1,197 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Соп 

Стопански двор, 
складов обект 

55. Червен 
бряг 

80501.501.4 0,762 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Соп 

Стопански двор, 
складов обект 

56. Червен 
бряг 

80501.501.5 0,904 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Соп 

Стопански двор, 
складов обект 

57. Червен 
бряг 

80501.501.9 1,261 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Соп 

Стопански двор, 
складов обект 

1. Червен 
бряг 

80501.501.10 1,517 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За складова 
база 

Соп 

Стопански двор, 
складов обект 

58. Червен 
бряг 

80501.501.20 2,963 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Соп 

Съществуващ 
частично асфалтов път 

59. Червен 
бряг 

80501.501.22 7,683 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За база за 
селскостопанск

а или 
горскостопанск

а техника 

Соп 

Налични 3 бр. 
стопански и складови 

сгради 

60. Червен 
бряг 

80501.501.23 
3,267 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За база за 
селскостопанск

а или 
горскостопанск

а техника 

Соп 

Налични 3 бр. 
стопански и складови 

сгради 

61. Червен 
бряг 

80501.807.57 

 

4,797 

Част 

(от общо 
11, 947) 

Поземлен 
имот 

Урбанизиран
а територия 

Обществен 
селищен парк, 

градина 

Терен за транспорта 

Територии заети от 
бивша Жп 

инфраструктура –
планиран ПУП за път 
с озеленяване – имоти 

80501.807.67 
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80501.807.68 

80501.807.69 

62. Червен 
бряг 

80501.807.67 

4,393 

Част (от 
общо – 

5,079) 

 

Поземлен 
имот 

Урбанизиран
а територия 

За друг вид 
озеленени 

площи 

Оз 

Урбанизирана 
територия 

 

63. Червен 
бряг 

80501.807.68 0,698 
Поземлен 

имот 

Урбанизиран
а територия 

За друг 
поземлен имот 
за движение и 

транспорт 

Оз 

Урбанизирана 
територия 

64. Червен 
бряг 

80501.807.69 0,842 
Поземлен 

имот 

Урбанизиран
а територия 

За друг 
поземлен имот 
за движение и 

транспорт 

Оз 

Урбанизирана 
територия 

65. Червен 
бряг 

80501.807.72 

0,879 

Част (от 
общо 
7,804) 

Поземлен 
имот 

Урбанизиран
а територия 

За 
второстепенна 

улица 

Оз 

Урбанизирана 
територия 

66. Червен 
бряг 

80501.911.103 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Съществуваща вила 

67. Червен 
бряг 

80501.911.104 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Съществуваща вила 

68. Червен 
бряг 

80501.911.603 1,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Съществуващо лозе 

69. Червен 
бряг 

80501.911.604 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Съществуващо лозе 

70. Червен 
бряг 

80501.911.619 0,431 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Съществуващо лозе 

71. Червен 
бряг 

80501.911.620 0,403 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Съществуващо лозе 

72. Червен 

бряг 
80501.911.621 2,066 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид нива 
Ов 

 Съществуващо лозе 

73. Червен 
бряг 

80501.911.622 2,360 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид нива 
Ов 

Съществуваща вила 

74. Червен 
бряг 

80501.912.99 1,951 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Полски път 

75. Червен 
бряг 

80501.915.656 1,741 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид нива 
Ов 

Съществуваща вила 

76. Червен 
бряг 

80501.920.472 3,108 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуващо лозе с 
постройка 

77. Червен 
бряг 

80501.951.2 0,989 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

78. Червен 
бряг 

80501.951.3 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 
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79. Червен 
бряг 

80501.951.6 0,497 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

80. Червен 
бряг 

80501.951.21 1,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се за нива 

81. Червен 
бряг 

80501.951.22 1,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се за нива 

82. Червен 
бряг 

80501.951.43 1,239 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

 

83. Червен 
бряг 

80501.951.46 0,450 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

84. Червен 
бряг 

80501.951.48 
0,600 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

85. Червен 
бряг 

80501.951.50 0,601 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

86. Червен 
бряг 

80501.951.51 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

87. Червен 
бряг 

80501.951.52 1,935 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Съществуващ полски 
път 

88. Червен 
бряг 

80501.951.53 1,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се като нива 

89. Червен 
бряг 

80501.951.55 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

90. Червен 
бряг 

80501.951.80 2,308 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се като 
полски път 

91. Червен 
бряг 

80501.951.81 0,627 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

92. Червен 
бряг 

80501.951.88 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

93. Червен 
бряг 

80501.951.90 0,586 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

94. Червен 
бряг 

80501.951.91 0,755 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Съществуващо лозе 

95. Червен 
бряг 

80501.951.92 0,247 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се като 
полски път 

96. Червен 
бряг 

80501.951.93 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 
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97. Червен 
бряг 

80501.951.94 0,628 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

98. Червен 
бряг 

80501.951.95 0,610 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

99. Червен 
бряг 

80501.951.96 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

100. Червен 
бряг 

80501.951.104 0,854 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се като път 

101. Червен 
бряг 

80501.951.112 0,817 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Съществуващо лозе 

102. Червен 
бряг 

80501.951.113 0,336 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуващо дворно 
място 

103. Червен 
бряг 

80501.951.114 4,891 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Съществуващ път 

104. Червен 
бряг 

80501.951.115 0,622 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

105. Червен 
бряг 

80501.951.116 0,636 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

106. Червен 
бряг 

80501.951.288 1,682 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Съществуващ път 

107. Червен 
бряг 

80501.951.309 0,615 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

108. Червен 
бряг 

80501.951.315 0,559 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Съществуващ път 

109. Червен 
бряг 

80501.951.319 0,999 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Съществуващо лозе 

110. Червен 
бряг 

80501.951.320 0,743 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

111. Червен 
бряг 

80501.951.336 2,171 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Съществуващ път 

112. Червен 
бряг 

80501.951.375 2,875 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Съществуващ път 

113. Червен 
бряг 

80501.951.376 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

114. Червен 
бряг 

80501.951.382 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 
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115. Червен 
бряг 

80501.951.383 0,749 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се като нива 

116. Червен 
бряг 

80501.951.384 1,175 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Съществуващ път 

117. Червен 
бряг 

80501.951.385 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

118. Червен 
бряг 

80501.951.452 0,574 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се като нива 

119. Червен 
бряг 

80501.951.454 2,141 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

120. Червен 
бряг 

80501.951.455 1,009 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

121. Червен 
бряг 

80501.951.466 0,439 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

122. Червен 
бряг 

80501.951.481 2,248 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

123. Червен 
бряг 

80501.951.483 0,881 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

124. Червен 
бряг 

80501.951.484 1,106 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

125. Червен 
бряг 

80501.951.511 4,460 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

126. Червен 
бряг 

80501.951.548 2,061 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

127. Червен 
бряг 

80501.951.549 0,471 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се като нива 

128. Червен 
бряг 

80501.951.550 0,793 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

129. Червен 
бряг 

80501.951.572 0,771 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Овощна 
градина 

Ов 

Използва се като нива 

130. Червен 
бряг 

80501.951.573 1,768 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

131. Червен 
бряг 

80501.951.574 0,472 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се като нива 

132. Червен 
бряг 

80501.951.608 0,119 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се за път 
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133. Червен 
бряг 

80501.951.610 0,446 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се за път 

134. Червен 
бряг 

80501.952.5 1,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

135. Червен 
бряг 

80501.952.7 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

136. Червен 
бряг 

80501.952.8 0,483 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се за път 

137. Червен 
бряг 

80501.952.17 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

138. Червен 
бряг 

80501.952.18 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

139. Червен 
бряг 

80501.952.85 0,624 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се като нива 

140. Червен 
бряг 

80501.952.86 0,910 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се като нива 

141. Червен 
бряг 

80501.952.91 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

142. Червен 
бряг 

80501.952.98 0,931 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

143. Червен 
бряг 

80501.952.99 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

144. Червен 
бряг 

80501.952.150 1,049 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се като път 

145. Червен 
бряг 

80501.952.151 0,601 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

146. Червен 
бряг 

80501.952.391 2,359 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

147. Червен 
бряг 

80501.952.392 1,005 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

148. Червен 
бряг 

80501.952.393 0,614 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се като нива 

149. Червен 
бряг 

80501.952.394 2,253 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

150. Червен 
бряг 

80501.952.395 0,835 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 
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151. Червен 
бряг 

80501.952.396 2,090 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

152. Червен 
бряг 

80501.952.397 0,310 
Поземлен 

имот 

Земеделска 

територия 
Нива 

Ов 

Използва се като нива 

153. Червен 
бряг 

80501.952.398 0,898 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

154. Червен 
бряг 

80501.952.399 1,995 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се като нива 

155. Червен 
бряг 

80501.952.422 3,461 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Овощна 
градина 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

156. Червен 
бряг 

80501.952.423 0,310 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

157. Червен 
бряг 

80501.952.525 1,398 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се като път 

158. Червен 
бряг 

80501.952.532 0,105 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се като път 

159. Червен 
бряг 

80501.952.542 0,048 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се като път 

160. Червен 
бряг 

80501.952.682 2,795 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се като път 

161. Червен 
бряг 

80501.954.130 2,556 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се като път 

162. Червен 
бряг 

80501.954.158 0,596 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

163. Червен 
бряг 

80501.954.162 0,951 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

164. Реселец 62503.45.8 30,165 
Поземлен 

имот 

Урбанизиран
а територия 

За почивен 
лагер 

Ос 

Съществуващ почивен 
лагер 

165. Реселец 62503.281.7 1,410 
Поземлен 

имот 

Урбанизиран
а територия 

За курортен 
хотел, почивен 

дом 

Ос 

Съществуващ почивен 
дом, хотел 

166. Реселец 62503.344.1 1,589 
Поземлен 

имот 

Горска 
територия 

За 
туристическа 

база, хижа 

Ос 

Съществуващ почивен 
дом, хотел 

Хижа Момина сълза 

167. Реселец 62503.347.1 15,044 
Поземлен 

имот 

Горска 
територия 

За санаториум, 

балнеосанатор
иум, 

профилакториу
м 

Ос 

За санаториум, 
балнеосанаториум, 
профилакториум 

168. Реселец 62503.375.30 8,910 
Поземлен 

имот 

Горска 
територия 

Широколистна 
гора 

Ос 

Има съществуващи 
бунгала, трафопост и 
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След извършената  на теренната работа извършена от екипа изготвил ДОСВ се установи, 
че почти всички описани нови устройствени зони и предвиждания в рамките на защитена зона 
BG0001014 “Карлуково“ са съществуващи. Всички предвиждания за Уз и територии възлизат 

чакълирани пътища – 

яз. Реселец 

169. Реселец 62503.0.518 11,817 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор 

170. Реселец 62503.227.4 3,794 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор 

171. Реселец 62503.227.5 2,213 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор 

172. Реселец 62503.227.6 2,181 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор 

173. 
Реселец 62503.227.7 3,667 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор 

174. Реселец 62503.227.8 1,617 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор 

175. Реселец 62503.227.9 0,699 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор 

176. Реселец 62503.227.10 0,698 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор 

177. Реселец 62503.227.11 6,030 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор 

178. Реселец 62503.227.12 5,179 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор 

179. Рупци 63361.0.477 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Депо за битови 
отпадъци 
(сметище) 

За рекултивация 

180. Рупци 63361.290.1 

14,073 

част (от 
обща 
площ 

151,455) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

За гробищен парк 

1.4073 ха от този имот 
отреждаме за 

гробищен парк - 
разширение на 

съществуващия на 
база геодезическо 
заснемане (заета е 
вече част от тази 

площ) и предвиждане 
за разширение. 

8,469 дка са неусвоени 
от 14,043 дка 
предвидени за 

гробище. 

Обща площ 430,43     
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на 430,43 дка или около 0,15% от общата площ на зоната. 
Но реално новозасегнатата площ от защитената зона в резултат на предвижданията 

на ОУП се очаква само в имоти в землищата на гр. Червен бряг, с. Реселец и с. Рупци, а 
именно:  

1. Червен бряг - имот 80501.143.4 с площ от 15,864 дка и НТП-Ливада за УЗ-ДопСоп - 

Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети с тръстика; 
2. Червен бряг - имот 80501.143.12 с площ от 0,455 дка и НТП-Нива за УЗ-ДопСоп - 

Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети с тръстика; 
3. Червен бряг – имот 80501.170.4 с площ от 4,381 дка и НТП- Пасище за УЗ-Пп1 - 

Пасище обрасло с рудерална растителност; 

4. Червен бряг - имот 80501.500.11 с площ от 0,982 дка и НТП-Пасище за УЗ-Пп1 - 

Пасище до съществуващ стопански двор; 
5. Червен бряг – имот 80501.180.4 с площ от 7,781 дка и НТП-Изоставено трайно 

насаждение за УЗ-Допустим Жм - Самозалесила се дървестна растителност; 
6. Червен бряг – имот 80501.181.11 с площ от 27,553 дка и НТП-Пасище  за УЗ-Допустим 

Жм - Рудерализирано пасище; 
7. Реселец – имот 62503.375.30 с площ от 8,910 дка и НТП-Широколистна гора за УЗ-Ос - 

Има съществуващи бунгала, трафопост и чакълирани пътища – яз. Реселец; 
8. Рупци – имот 63361.290.1 с площ от 14,073 дка част (от обща площ 151,455) и НТП-

Пасище за Устройствена територия - За гробищен парк - 1.4073 ха от този имот отреждаме за 
гробищен парк - разширение на съществуващия на база геодезическо заснемане (заета е вече 
част от тази площ) и предвиждане за разширение. 8,469 дка са неусвоени от 14,043 дка 
предвидени за гробище. В резулта на теренната работра се установи, че 8,469 дка от 
обособената площ за гробищен парк представлява 6210 местообитание. 

 

Но реално новозасегнатата площ от защитената зона в резултат на новите 
предвижданията на ОУП се очаква само в землищата на гр. Червен бряг, с. Реселец и с. 
Рупци в УЗ и територии от типа – ДопСоп, Пп1, Допустим Жм, Ос и за гробище парк на 
обща площ от , от които може да се очаква въздействие върху природните местообитабния 
и местообитанията на видове предмет на опазване в ЗЗ BG0001014 „Карлуково“ или 
0,027%. 

Общата засегната площ от защитена зона BG0001014 „Карлуково“ 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 

Типове природни местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0001014 

Карлуково 

6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco 

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). 
Очаквани въздействия по време на строителството. 
Въздействия 

» Пряко унищожаване в мястото на изграждане на УЗ: Съгласно МОСВ (2013), площта 
на местообитанието в защитена зона „Карлуково” е 54011,2 дка.  

Предвижданията на ОУП засягат само в  землището на с. Рупци – имот 63361.290.1 с 
площ от 14,073 дка част (от обща площ 151,455) и НТП-Пасище за Устройствена територия - За 
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гробищен парк, като в резултат на обследването се устави, че засегнатата площ от природно 
местообитание 6210 е само 8,469 дка в границата на имота.  

Общата площ от местообитание 6210, която ще се засегне при обособяване на територията 
като гробище парк е 8,469 дка, възлизащо на 0.15%. Природозащитното състояние на 
местообитанието по Параметър 1.1. Заемана площ от природното местообитание в обхвата на 
зоната, е „неблагоприятно - лошо”. Отнемането на 0.15% от площта му няма да промени 
състоянието му. Това въздействие се определя като незначително.  

В участъците, заети от местообитание 6210 в обхвата на част от имот 63361.290.1 в 
площта от  8,469 дка са установени следните видове растения: 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация: Осъществяването на УЗ – гробищен парк ще фрагментира един полигон. 
Това представлява 0.015% от площта на местообитанието в зоната. Природозащитното 
състояние на местообитанието по Параметър 2.1. Фрагментация в рамките на местообитанието, 

е „благоприятно” (МОСВ 2013). Съгласно Зингстра и кол. (2009), фрагментация от 0.015% няма 
да промени състоянието му по този показател. Въздействието ще е незначително. 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 
 

Промяна на структурата и видовия състав: Характера на УЗ не предполага промяна на 
структурата и видовия състав на местообитанието извън засегнатите площи. Въздействие няма 
да има. 

Кумулативен ефект: Имайки предвид ниския процент засегната площ от настоящото Уз – 

гробищен парк, кумулативното въздействие може да се определи като незначително. 
Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 

 

Степен на въздействия върху местообитания и популациите на приоритетни 
животински видовете - предмет на опазване на защитена зона BG0001014 „Карлуково“ 

 

Без въздействие. 
 

Очаквано въздействие върху риби предмет на опазване в защитена зона BG0001014 
„Карлуково“ 

 

Без въздействие 

 

Очаквано въздействие върху земноводни и влечуги предмет на опазване в защитена 
зона BG0001014 „Карлуково“ 

 

Земноводни предмет на опазване в ЗЗ „Карлуково” 
 

Червенокоремна бумка (Bombina bombina)  

Очаквани въздействия по време на строителството. 
Въздействия 



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

 

 

 

 

 

47 

Унищожаване на местообитания 

Двата имота са потенциални местообитания на вида, като се засягат пряко. Унищожаване 
на местообитания на вида ще се реализира на площ от 16,319 дка в УЗ-ДопСоп от потенциални 
местообитания на вида в зоната или 0,06%., което може да се определи като незначително.  

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитания 

Засягат се само 16,319 дка от потенциални местообитания на вида в зоната или 0,06%, 
което няма да доведе до значима фрагментация на местообитания на вида в зоната. 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 

 

 
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Въздействия: 

Унищожаване на местообитания 

Двата имота са потенциални местообитания на вида, като се засягат пряко. Унищожаване 
на местообитания на вида ще се реализира на площ от 16,319 дка в Уз-ДопСоп от потенциални 
местообитания на вида в зоната или 0,015%., което може да се определи като незначително.  

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 

 

Фрагментация на местообитания 

Засягат се само 16,319 дка от потенциални местообитания на вида в зоната или 0,015%, 

което няма да доведе до значима фрагментация на местообитания на вида в зоната. 
Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 

 

Влечуги предмет на опазване в ЗЗ „Карлуково” 
 

 
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Въздействия 

 

Унищожаване на местообитания 

Двата имота са потенциални местообитания на вида, като се засягат пряко. Унищожаване 
на местообитания на вида ще се реализира на площ от 16,319 дка в УЗ-ДопСоп от потенциални 
местообитания на вида в зоната или 0,043%., което може да се определи като незначително.  

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитания 

Засягат се само 16,319 дка от потенциални местообитания на вида в зоната или 0,043%, 
което няма да доведе до значима фрагментация на местообитания на вида в зоната. 
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Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 

 

Очаквано въздействие върху прилепи предмет на опазване в защитена зона 
BG0001014 „Карлуково“ 

 

Без въздействие 

 

Очаквано въздействие върху бозайници (без прилепи) предмет на опазване в 
защитена зона BG0001014 „Карлуково“ 

Без въздействие 

 

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 

Очаква се незначително кумулативно въздействие върху природните местообитания 
и местообитания на видовете предмет на опазване в зоната, предвид малките засегнати 
площи и характеристиките на териториите. 

 

Химически промени 
Не се очакват. 
 

Хидрогеоложки промени 
Не се очакват. 
 

Геоложки промени 
Не се очакват. 
 

Други промени 
Не се очакват. 
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Защитена зона BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ 

Анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на 
защитена зона BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ с оглед на нейната структура, 
функции и природозащитни цели 

 

Структура 

Общата засегната площ от защитена зона BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“  в 
резултат на предвижданията на ОУП възлиза на 105,465 дка или около 0,41% от общата площ 
на зоната. 

В резултат на теренната работа и направения анализ, реално новозасегнатата площ от 
защитената зона в резултат на предвижданията на ОУП се очаква само в седем имота и УЗ – Ос 
и ДопСоп с обща площ от 65,331 дка, която територия не представлява природно 
местообитание или местообитание на видове предмет на опазване в ЗЗ BG0000611 „Язовир 
Горни Дъбник“ или 0,25%. 

Функции и природозащитни цели 

Загуба на природни местообитания 

 

Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни 
местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване 

 

Природни местообитания: 
Без въздействие 

 

Описание и анализ на въздействието на плана върху местообитания на видовете 
безгръбначни животни предмет на опазване 

 

Бръмбар рогач (L. cervus) 

Съгласно данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и собствените ни проучвания, в в 
землището на с. Телиш в УЗ Ос на площ от 45,171 дка попадат потенциални местообитания на 
вида. Общо засегната площ е 45,171 дка от потенциални местообитания на вида в зоната или 
2,43%. 

Унищожаване на местообитания 

УЗ ОС в землището на с. Телиш не е потенциални местообитания на вида, т.е. 
местообитания на вида няма да бъдат засегнат, като резултат от теренните проучвания на екипа 
изготвящ ДОСВ. Не са налични дървета във фаза на старост и паднала гниеща дъбова 
дървесина, типични местообитания на вида. 

Въздействие – Без въздействие. 
Степен на въздействие – 0. 

 

Фрагментация на местообитания 

УЗ ОС в землището на с. Телиш не е потенциални местообитания на вида, т.е. 
местообитания на вида няма да бъдат засегнат, като резултат от теренните проучвания на екипа 
изготвящ ДОСВ.  В съседство на тази територия в близост до бреговата ивица на яз. Горни 
Дъбник са налични дървестна и храстова растителност която играе роля на буфер и коридор за 
разпространение на вида в зоната, поради което планираната УЗ-Ос няма да доведе до значима 
фрагментация на местообитания на вида в зоната. 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
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Описание и анализ на въздействието на плана върху местообитания на видовете 
риби предмет на опазване 

Без въздействие. 

 

Описание и анализ на въздействието на плана върху местообитания на видовете 
земноводни и влечуги предмет на опазване 

 

Пъстър смок (Elaphe sauromates) 

Въздействия 

 

Унищожаване на местообитания 

УЗ ОС в землището на с. Телиш са потенциални слабопригодни местообитания на вида, 
т.е. Уз ОС засяга 45,171 дка или 0,73% от площта на слабопригодните местообитания на 
вида в зоната. 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитания 

УЗ ОС в землището на с. Телиш са потенциални слабопригодни местообитания на вида, 
т.е. Уз ОС засяга 45,171 дка или 0,73% от площта на слабопригодните местообитания на 
вида в зоната. В съседство на тази територия в близост до бреговата ивица на яз. Горни 
Дъбник са налични дървестна и храстова растителност която играе роля на буфер и коридор за 
разпространение на вида в зоната, поради което планираната УЗ-Ос няма да доведе до значима 
фрагментация на местообитания на вида в зоната. 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 

 

Описание и анализ на въздействието на плана върху местообитания на видовете 
Бозайници, без прилепи предмет на опазване 

 

Пъстър пор (Vormela peregusna) 

Унищожаване на местообитания 

Засягат се потенциални местообитания на вида на площ от 46,658 дка или 0,66% в УЗ 
ДопСоп. По експертна оценка и при направения анализ на теренните данни в тях обаче са 
налични вече изградени инфраструктура и съоръжения, като реално подходящи местообитания 
на вида са налични в имот 72206.56.26 (пасище, обрасло с храсти и дървета) на площ от 20,160 
дка или 0,28% (7060 дка).  

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитания 

Засягат се потенциални местообитания на вида на площ от 46,658 дка или 0,66% в УЗ 
ДопСоп. По експертна оценка и при направения анализ на теренните данни в тях обаче са 
налични вече изградени инфраструктура и съоръжения, като реално подходящи 
местообитания на вида са налични в имот 72206.56.26 (пасище, обрасло с храсти и 
дървета) на площ от 20,160 дка или 0,28% (7060 дка).  

В съседство на тази територия са налични местообитания на вида, които служат за буфер 
и и коридор за разпространение на вида в зоната, поради което планираната УЗ-ДопСоп няма да 
доведе до значима фрагментация на местообитания на вида в зоната. До момента вида не 



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

 

 

 

 

 

51 

установен в зоната, но важен фактор за липсата на вида е, че в границите на зона „Язовир Горни 
Дъбник“ не е регистрирана оптималната за пъстрия пор хранителна база – лалугера. 
Хранителната база в ЗЗ е оценена като бедна – субоптимална хранителна база с относително 
ниска плътност. Повечето посетени по време на теренната работа пасища са запустели – 

обрасли с висока тревна растителност или вече урбанизирани, което е видно от приложения 
снимков материал към ДОСВ. Като експерна оценка, може да се заключи, че описаното 
местообитание в имот 56.26 реално и той не представлява местообитание на вида. 

 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
 

Описание и анализ на въздействието на плана върху местообитания на видовете 
прилепи предмет на опазване 

Остроух нощник (Myotis blythii) 
Унищожаване на местообитания 

УЗ ОС в землището на с. Телиш са потенциални слабопригодни ловни местообитания на 
вида, т.е. Уз ОС засяга 45,171 дка или 0,70% от площта на слабопригодните ловни 
местообитания на вида в зоната. 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитания 

УЗ ОС в землището на с. Телиш са потенциални слабопригодни ловни местообитания на 
вида, т.е. Уз ОС засяга 45,171 дка или 0,70% от площта на слабопригодните ловни 
местообитания на вида в зоната. В съседство на тази територия в близост до бреговата ивица 
на яз. Горни Дъбник са налични дървестна и храстова растителност която играе роля на буфер и 
коридор за разпространение на вида в зоната, поради което планираната УЗ-Ос няма да доведе 
до значима фрагментация на местообитания на вида в зоната. 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 

 

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 съхранение на дивите птици 

Анализ на въздействието на плана върху целостта на защитена зона BG0002095 

“Горни Дъбник - Телиш“ с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели 

 

Структура 
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След извършената  на теренната работа извършена от екипа изготвил ДОСВ се установи, 
че почти всички описани нови устройствени зони и предвиждания в рамките на защитена зона 
BG0002095 “Горни Дъбник - Телиш“ са съществуващи. Всички предвиждания за Уз и 
територии възлизат на 162,301 дка или около 0,48% от общата площ на зоната. 

Общата засегната площ от защитена зона BG0002095 “Горни Дъбник - Телиш“ в 
резултат на предвижданията на ОУП възлиза на 162,301 дка или около 0,48% от общата площ 
на зоната. 

В резултат на теренната работа и направения анализ, реално новозасегнатата площ от 
защитената зона в резултат на предвижданията на ОУП се очаква само в седем имота и УЗ – Ос 
и ДопСоп с обща площ от 65,331 дка, която територия може да е местообитание на видовете 
предмет на опазване в ЗЗ BG0002095 “Горни Дъбник-Телиш“ или 0,19%. 

 

Функции и природозащитни цели 

Птици, включени в Прилоложение I на Директива 2009/147/ЕИО (Прил. 2 на Закона 
за биологичното разнообразие)  

 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 
Оценка на въздействието: Изсичането на храсти и урбанизирането на откритите площи 

ще намали площта на гнездовите и трофични местообитания на вида. Промяната на храстовите 
хабитати и премахването на растителността около яз. „Горни Дъбник“ и в УЗ – Ос и ДопСоп с 
обща площ от 65,331 дка землището на село Телиш ще отнеме част от подходящите гнездови 
местообитания на вида в зоната - около 0,19% от територията на зоната и около 3,4% от 
подходящите за вида трофични местообитания. Въздействието ще бъде в средна степен. 
Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия. 

Възможни въздействия върху вида - намаляване на гнездови и трофични 
местообитания.  

Степен на въздействие: 4. 
 

Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Оценка на въздействието:  
Територията на УЗ – Ос и ДопСоп с обща площ от 65,331 дка землището на село Телиш, 

засяга потенциални трофични местообитания на вида. Възможно е нарушаване на тези 
местообитания, предимно на територията от 65,311 дка или около 0,05% от трофичните 
местообитания на вида в зоната. Възможно е безпокойство по време на строителството и 
експлоатацията. Въздействието ще бъде в ниска степен поради наличието на идентични 
местообитания в непосредствена близост. Дейността може да предизвика много слабо 
отрицателно въздействие. 

 Възможни въздействия върху вида – загуба на трофични местообитания, безпокойство.
 Степен на въздействие: 1. 

 

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

 

Малък ястреб ( Accipiter nisus) 
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Оценка на въздействието: Територията на предвидените УЗ е подходящо трофично 
местообитание за вида. При строителството в УЗ Ос и ДопСоп в землището на с. Телиш, ще се 
отнемат трофични местообитания с площ около 65,331 дка, което е около 0,19% от територията 
на зоната и около 0,7% от подходящите за вида трофични местообитания в зоната. 
Въздействието ще бъде в ниска степен поради урбанизирането на част от имотите и наличието 
на идентични местообитания в непосредствена близост. Дейността може да има слабо 
отрицателно въздействие. 

Възможни въздействия върху вида - намаляване на трофични местообитания. 

Степен на въздействие: 1. 
 

Сокол орко ( Falco subbuteo) 

Оценка на въздействието: Територията на предвидените УЗ е подходящо трофично 
местообитание за вида. При строителството в УЗ Ос и ДопСоп в землището на с. Телиш, ще се 
отнемат трофични местообитания с площ около 65,331 дка, което е около 0,19% от територията 
на зоната и около 0,7% от подходящите за вида трофични местообитания в зоната. 
Въздействието ще бъде в ниска степен поради урбанизирането на част от имотите и наличието 
на идентични местообитания в непосредствена близост. Дейността може да има слабо 
отрицателно въздействие. 

Възможни въздействия върху вида - намаляване на трофични местообитания. 
Степен на въздействие: 1. 
 

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. 
 

Защитена зона BG0000332 “Карлуковски карст” 

Анализ на въздействието на плана върху целостта на защитена зона BG0000332 

“Карлуковски карст” с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели 

 

Структура 

Предвижданията на ОУП Червен бряг засягат територии на обща площ то 57,118 дка или 
0,04% от общата площ на зоната в землищeто на с. Реселец, като са определени територии с 
устройствени режими от типа на Ос. 

 

Функции и природозащитни цели 

Птици, включени в Прилоложение I на Директива 2009/147/ЕИО (Прил. 2 на Закона 
за биологичното разнообразие) 
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Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 

Оценка на въздействието:  
Територията на ИП не е трофично или подходящо гнездово местообитание за вида, но в 

съседство се намира трофично местообитание - язовир. При строителството и експлоатацията 
няма да се нарушат или засегнат ефективни и потенциални местообитания на вида, но може да 
се очаква безпокойство.  

Възможни въздействия върху вида – Незначително. 
Степен на въздействие: 1. 

 

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus)  

Оценка на въздействието:  
Територията на ИП не е трофично или подходящо гнездово местообитание за вида. При 

строителството и експлоатацията може да възникне безпокойство, но без да се нарушат или 
засегнат ефективни и потенциални местообитания на вида.  

Възможни въздействия върху вида – Незначително. 
Степен на въздействие: 1. 

 

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:  
Територията на Уз Ос имот 375.30 видът е наблюдаван само през размножителния период 

не е засяга потенциални гнездови местообитания на вида. По-скоро като демонстрация на 
териториалност, отколкото в търсене на храна (гнездяща двойка на видовете в района не е 
установена. Възможно е безпокойство по време на строителството и експлоатацията. 
Въздействието ще бъде в ниска степен поради наличието на идентични местообитания в 
непосредствена близост. Дейността може да предизвика много слабо отрицателно въздействие. 

 Възможни въздействия върху вида – безпокойство.  

Степен на въздействие: 1. 

 

Кумулативен ефект 

Не се очакват. 
 

Химически промени 

Не се очакват. 
 

Хидрогеоложки промени 

Не се очакват. 
 

Геоложки промени 

Не се очакват. 
 

Други промени 



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

 

 

 

 

 

55 

Не се очакват. 
 

Съгласно данни от Информационната система за поддържане на публични регистри е 
данни за провеждане на процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и 
екологична оценка (ЕО), на територията на защитените зони разгледани в ДОСВ към момента 
са реализирани или в процес на реализация следните инвестиционни предложения: 

 

Таблица 2.1. Съгласувани планове, програми и инвестиционни предложения в 

„Карлуково” BG00001014, „Карлуковски карст” BG0000332, „Язовир Горни Дъбник“ 

BG0000611 и „Горни Дъбник-Телиш“ BG0002095 

 

 

ИМОТ / 

ЗЕМЛИЩЕ 

 

ИНВЕСТИЦИОННО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ,  

ПЛАН, ПРОГРАМА 

ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ 

/дка/ 

BG0000611 BG0002095 BG00001014 BG0000332 

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, ОБЛАСТ ВРАЦА 

Драшан Цялостен проект за търсене и 

проучване на находище за 

скално- облицовъчен 

материал в площ „ 

Челковица” 

- 
- 

 
+ + 

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА 

Кунино Изграждане на 

деривационна МВЕЦ на 

течащи води на река 

Искър” от кота 137.00 до 

126.53 

- 

- 

 

 

 

+ - 

000919, 

Кунино 

Изграждане на Учебно- 

възстановинтелен 

комплекс към МВЕЦ 

„Кунино” 

- 
- 

 
1.557 - 

191005, 191006 

и др. 

Кун

ино 

Разширяване на 

„Долна вада ” на 

МВЕЦ „Кунино” - - 8.601 - 

000011,010013, 

010025,010026, 

Долна 

Бешовиц

а 

Построявяна  селскостопянски 

подлез на път ІІІ-103 Мездра-

Роман при км 19+500 

- 
- 

 
+ - 
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039009,039010, 

010013,010025, 

010026, 

047001,047002 

Долна 

Бешовиц

а 

Изграждане на 

винарна с 

обслужваща 

сграда 

- 

- 

 

 

 

 

 

0,100 - 

Цаконица, 

Камено 

поле 

Изграждане на ветроенергиен 

парк 

„Веслец” с мощност 150 MW 
- - 115 - 

000501, Кунино Изграждане на параклис„Св. 

Свмчк. Киприян, Епископ 

Картагенски” 
- 

- 

 

 

2.105 - 

Кунино Добив на скално-облицовъчни 

материали от находище 

„Врачански варовик” 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

404.250 

 

 

 

404.250 

Кунино Цялостен работен проект за 

проучване на подземни 

богатства - скално-

облицовъчни материали в 

площ „Кунино”, 

- 
- 

 
+ + 

Кунино „Продължаване на 

експлоатацията на находище 

за варовици „Кунино 
- - 77.5 139.503 

Камено поле Цялостен проект за търсене и 

проучване на находище за 

скално- облицовъчен 

материал в площ „ 

Челковица„ 

- 

- 

 

 

 

 

+ + 

 

1430145 

Кунино 

Създсаване на трайни 

насаждения от сливи /160 

дка/ и череши /150 дка/ и 

поставяне на лека ограда 

- 

- 

 

 

344.882 344.882 

 

063010 

Кунино 

Изграждане на база за 

съхранение и преработка на 

селскостопанска продукция 
- - 6.905 - 

 

063009 

Кунино 

Изграждане на склад за 

съхранение на растителна 

продукция и склад за 

селскостопански  машини 

- 

- 

 

 

1.550 - 

158289 

Кунино 

Лесоустройствена програма в 

м.„Гърльов рът 
- - 22.793 - 

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 
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 Стратегия за водено от 

общностите местно развитие 

на МИГ - Долна Митрополия 

- Долни Дъбник 

+ 

 

+ 

 
- - 

 
Програма за 

управление на 

дейностите по 

отпадъците 2016-2020 

год. на Община 

Долни Дъбник

+ + - - 

 
Програма за 

енергийна 

ефективност и 

енергия от 

възобновяеми 

енергийни източници

+ + - - 

 
Общински план за 

развитие на община 

Долни Дъбник 
+ + - - 

 
Общ устройствен 

план на Община 

Долни Дъбник 

430.7 960 - - 

ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 

 Общ устройствен план на 

Община Искър 

+ + - - 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 

657018, 

Червен бряг 

Лесоустройствена програма 

- - 19,998 - 

Реселец, Добив на скално-облицовъчни 

материали от находище 

„Врачански варовик” - - 404.250 404.250 

432005 

Реселец, 
Лесоустройствена програма 

- - 23.701 23.701 

431004, 

Реселец 
Лесоустройствена програма 

- - 79.900 79.900 

432018 

Реселец 
Лесоустройствена програма 

- - 71.00 71.00 

112033, Горник Лесоустройствена програма - - 72.7 - 

113022, Горник Лесоустройствена програма - - 

 
81,886 - 

111017, Горник Лесоустройствена програма - - 

 
20,4 - 

113056, Горник Лесоустройствена програма - - 23.80 - 

191021, Бресте Лесоустройствена програма - - 29.50 - 

112062, Горник Лесоустройствена програм - - 31.7 - 

503009 

Девенци 
Лесоустройствена програма 

- - 25.00 - 
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Червен бряг Програма за управление на 

дейностите по отпадъците на 

община Червен бряг, като 

част от Програмата за 

опазване на околната среда на 

община Червен бряг за 

периода 2010-2020г. 

- 
- 

 
+ + 

006010, 006012, 

006015, 006018, 

013015, 012003, 

012010, 012013, 

013007, 004005, 

004009, 004010, 

005004, Червен 
бряг 

Изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала в местносите 

Въртопа, Паскалевото, 

Буньова бара - - 80.692 - 

Червен бряг Програма за опазване на 

околната среда на Община 

Червен бряг - 2011-2020 
- 

- 

 

 

+ + 

184016 Бресте Лесоустройствена програма 

- - 3 - 

183005 Бресте Лесоустройствена програма 

- 
- 

 
9 - 

183031 Бресте Лесоустройствена програма 

- 
- 

 
10,734 - 

Червен бряг Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на 

община Червен бряг 
- 

- 

 

 

+ - 

435021,Реселец Лесоустройствена програма 

- - 181.588 181.588 

060000, Лепица Промяна начина на трайно 

ползване от “пасище, мера” в 

“нива” на ПИ 
- 

- 

 

 

 

0,961 .- 

060008, 060009 

Лепица 
Промяна начина на трайно 

ползване от “пасище, мера” в 

“нива” на ПИ 
- 

- 

 

 

 

3.199` - 

Девенци, 
Чомаковци 

Добив на строителни 

материали (пясък и чакъл) от 

в находище "Девенци" 

- 

- 

 

 

 

554,5 - 

ОБЩИНА ЛУКОВИТ, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 

Луковит Цялостен работен проект за 

проучване на подземни 

богатства - скално-

облицовъчни материали в 

площ „Кунино”, 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 
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Беленци План-извлечение за промяна 

вида и/или интензивността 

на сечта в подотдели 

съгласно ЛУП на Държавно 

горско стопанство - Луковит 

2004 г. 

- 

 

- 

 

125 - 

Карлуково План-извлечение за промяна 

вида и/или интензивността 

на сечта в подотдели на ДГС 

Луковит 

 

 

 

- 

- 
 

116 

 

 

- 

Луковит План-извлечение за промяна 

вида и/или интензивността 

на сечта в подотдели 

съгласно ЛУП на 

Държавно горско стопанство 

- Луковит 2014 г. 

- - 446 - 

Луковит Подробен устройствен план - 

План за регулация и 

застрояване /ПУП- ПРЗ/ на 

жилищна устройствена зона 

в екологично съхранена 

природна среда със 

специфични изисквания за 

спорт, рекреация и еко 

туризъм в местността Бяло 

поле, землище на гр. 

Луковит, 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

590.36 590.36 

Петревене Лесоустройствена програма 

- - 3.53 - 

184002, 

Тодоричене 
Лесоустройствена програма 

- - 2.00 - 

Беленци План-извлечение за промяна 

вида и/или интензивността 

на сечта в подотдели 

съгласно ЛУП на Държавно 

горско стопанство Луковит 

2004 г.

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

25.10 - 

Карлуково Горскостопанска програма 
- 

- 

 
127.10 - 

181004 

Тодоричене 
Горскостопанска програма - 

 

 

- 

 

 

14.001 - 

44327.342.45 

44327.371.56 

Луковит 

Лесоустройствена програма - 

 

 

- 

- 

 

 

 

60 60 

146016 

150053 

152123 

Карлуково 

Лесоустройствена програма 

- 

- 

 

 

 

 

42 42 

44327.369.33 

Луковит 
Лесоустройствена програма 

- 
- 

 
30 - 
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152134 

Карлуково 
Горскостопанска програма 

- - 9.124 - 

03373.105.12, 

03373.105.13, 

03373.115.4, 

03373.122.1, 

03373.110.139 

Беленци 

Горскостопанска програма 

- - 14.1 - 

147139 

Беленци 
Горскостопанска програма 

- - 12.2 - 

44327.320.65, 

Луковит 
Изграждане на навес за 

селскостопански  интвентар 
- 

- 

 

 

 

3.00 3.00 

44327.320. 64 

Луковит 
Отглеждане на 

калифорнийски червеи за 

биотор 
- - 1.00 - 

 

При анализа на всички инвестиционни предложения, планове, програми и техните 
изменения, представени в таблицата, изпъкват данни за площното им разпределение, отразени в 
таблицата по-долу. 

 

При хипотетичната ситуация, при която всички инвестиционни предложения, планове и 
програми, утвърдени за защитените зони по реда на чл.31 от ЗБР, бъдат реализирани, площното 
засягане на зоните ще има вида, представен в табл. 2.2: 

 

Таблица 2.2 Площта засегната от на Защитени зони „Карлуково” BG00001014, 

„Карлуковски карст” BG0000332, „Язовир Горни Дъбник“ BG0000611 и „Горни Дъбник-

Телиш“ BG0002095 от всички инициирани, до момента, инвестиционни предложения, планове 
и програми 

Защитена зона 

Площ дка/% 

„Язовир Горни 
Дъбник“ 

BG0000611 

„Горни Дъбник-

Телиш“ BG0002095 

„Карлуково” 

BG00001014 

„Карлуковски 
карст” BG0000332 

засегната площ (дка) 430,7 960 2 310.521 1541.363 

засегната площ (%) 1,7 2,82 0.80 1.08 

 

Голяма част от тях касаят традиционни дейности в горите и инфраструктурата, които 
както по характера си, така и по времетраене, не могат да окажат значително кумулативно 
въздействие с устройването на територията. Както подчертахме в т.2, определено положително 
и за зоните ще повлияе реализацията на лесокултурните мероприятия. 

 

Инфраструктурните обекти са ограничени по мащаби и с временно и възстановимо, за 
зоните, въздействие като подземно прокарване на кабели и водопроводи, което обикновено се 
извършва по полски пътища или в сервитутите на други създадени инфраструктурни елементи, 
което също не води до проява на отрицателен кумулативен ефект. 

 

Представените в таблица 2.2 данни показват, че развитието на инвестиционните процеси е 
все още слабо и реалната обща засегнатост е около 1-3 %, по показател „площ”. 
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Структурно-определящите инвестиционни предложения, планове и програми, цитирани в 
т. 2, за останалите утвърдени по ЗООС и ЗБР предложения, заедно с ОУП на настоящия етап, 
нямат вероятност да доведат до прояви на кумулативен ефект. 

Липсват близкостоящи, утвърдени по реда на Глава VІ от ЗООС, или чл. 31 от Закона за 
биологичното разнообразие, планове, проекти и инвестиционни предложения, съществуващи 
или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с ОУП могат да окажат 
неблагоприятно въздействие върху тях. 

 

ОУП на Община Червен бряг не внася реални промени в съществуващата ситуация и не 
засяга значими устройствени решения, а отразява предимно съществуващи в защитените зони в 
тяхната територия. Анализираното, вече в т.5., обособяване на устройствени зони „де факто” не 
внася нови убранизиращи елементи в средата, тъй като привежда в съответствие, с 
изискванията на ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба, съществуващите теренни дадености. 
Няма необходимост, дори формално, да се сменя предназначението на земята. 

До момента няма други инвестиционни предложения, планове или програми, които да 
засягат трайно площи от защитените зони в устройваните землища на селищата от общината. 
От реализацията им не се очаква отрицателно въздействие и нарушаване на благоприятното 
природозащитно състояние на природните природните местообитания и на видовете, предмет 
на опазване. Не се нарушават балансите, характеризиращи структурата на защитени зони. С 
реализацията на ОУП не се създават предпоставки за отрицателни въздействия, не само върху 
изяснените и представени в Оценката ефективно заети местообитания, но и върху потенциални 
природни местообитания (пригодни площи) и местообитания на видовете, незаети в момента. 

 

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 

Червен бряг.  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 Червен бряг 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 
Червен бряг природни, културно-исторически, туристически и други ресурси. Планът обхваща 
територията в административните граници на община Червен бряг.  

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

 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 Червен бряг, 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 Червен бряг 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 Червен бряг е да предложи условия и решения за 
създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и 
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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 Червен бряг, 

предполага предлагане на устройствени решения, ориентирани в три направления: 
 Развитие и трансформация на съществуващи и поява на нови функции на общината; 
 Развитие, преустройство и адаптиране на макропространствената структура на 

общината, от 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 Червен бряг 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 Червен бряг 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 Червен бряг 

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. 
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Доказване на необходимостта от плана 

Предназначението на Общия устройствен план на община Червен бряг, 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 Червен бряг 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 устройствен план на 
Община Червен бряг е също така предпоставка за кандидатстване и получаване на 
финансиране по линия на оперативните програми на европейските структурни фондове. 
Общият устройствен план на община Червен бряг 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 Червен бряг, 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 на защитените зони (включени в екологичната мрежа „ 

Натура 2000“ по Закона за биологичното разнообразие). 
В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се обособяват 

самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: недвижими културни 
ценности, терени за гробищен парк, техническа инфраструктура, транспортна 
инфраструктура, за обществено-обслужващи дейности и за озеленяване, паркове и градини. 

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 Червен бряг са определени следните устройствени зони, 
устройствени режими и терени със самостоятелен устройствен режим:  
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Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм) 
Жилищната устройствена зона с преобладаващa малка височина на застрояване, 

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

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. 
 

Жилищна устройствена зона със средна височина на застрояване (Жс) 

Застрояване с височина до 15 м се предвижда само за застрояване на отделни  жилищни 
квартали в гр. Червен бряг с вече установен характер на застрояването.  

Наименование 

на зоната 

Макс.Плътност на 
застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 

Жс от 25 до 70 от 1,0 до 2,0 от 30 до 50 15 м (5 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 
Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. 

Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност 

 

Жилищна устройствена зона с голяма височина на застрояване  (Жг) 

Застрояване с височина до 15 м се предвижда само за застрояване на отделни  жилищни 
квартали в гр. Червен бряг с вече установен характер на застрояването.  

Наименование 

на зоната 

Макс.Плътност на 
застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 

Жг от 30 до 80 от 1,5 до 3,0 от 20 до 50 20 м 

 

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 трябва да бъде осигурена за озеленяване с 
дървесна растителност 
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Устройствена зона и терени за предимно производствени и складови дейности (Пп) 
Устройствената зона и терени за предимно производствени и складови дейности е 

предвидена 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 2,0 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 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  

 

Минимум една трета от озеленената площ е с дървесна растителност. 
 

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  

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

Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 
 

Устройствен режим за допустимо смесено предназначение (Обществено-

обслужващо – Жилищно (Сож) 
Терените със смесено предназначение от вида Сож са предназначени за обществено 

обслужване, търговия, сгради за постоянно и/или временно обитаване. Промяната на 
предназначението се извършва на ниво Подробен устройствен план. 

Параметрите на застрояване след смяна на предназначението са следните: 
Наименование 

на зоната 

Макс.Плътност на 
застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 

Сож от 30 до 60 от 1,0 до 2,0 от 20 до 60  

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

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 предимно-производствена 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 60 от 1,0 до 1,8 от 30 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 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  

 

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 

 

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 гробщни 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. 
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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 

Терени, предвидени за  транспортна инфраструктура в урбанизирана територия – 

пътища, улици, кръстовища, гаражи, автогари, депа, паркинги и административните им 
сгради; в извънурбанизирана територия – пътища, кръстовища, гаражи, автогари, депа, 
паркинги и административните им сгради. 

 

Терени за площни обекти на техническата 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 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 

 

Терени за обекти НКЦ определени режимиза за опазване  
Терени от този тип са обособени: 
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- в землището на с.Сухаче. Границите на терена са определени съобразно Протокол в 
изпълнение на Заповед №РД 9К-0172/04.10.2011г.  на Министъра на културата. За него 
има определени конкретни режими за опазване: 
Запазва се начинът на ползване на земята. Прилага се режим Б от Наредба №7 за 

ПНУОВТУЗ. Не се допускат изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на 
дървета и култури с дълбока коренова система, като се допуска плитка обработка на почвата 
(оран) до 0,25 м. Забраняват се всякакви строителни дейности с изключение на изграждане на 
инфраструктура, свързана с експонирането на недвижимите археологически културни 
ценности, а изкопните работи се изпълняват като спасителни археологически проучвания при 
условията на чл.161 от ЗКН. 

- в урбанизираната територия на с.Чомаковци. Границите на терена са определени 
съобразнно Заповед №РД9Р-14/24.11.2017г. на Заместник-министъра на културата. За него 
има определени конкретни предписания за опазване: 

Изисква се консервация, реставрация и експониране на храма; извършване на 
консервационно-реставрационни работи на иконостас, стенописи и икони; консервация и 
реставрация на оригиналните осветителни тела на храма. Всички намеси се доказват с 
проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.  

Характерът на дейностите свързани с реализацията на проекта на общия устройствен план 
на община Червен бряг 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; 
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 трайна фрагментация на приоритетни природни местообитания; 
 шумово замърсяване - безпокойство на животните. 
 

В следващата схема е представена връзката между отделните елементи на предвиденото 
изменение на ОУП на община Червен бряг 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 
подвижни животни в 

Оценка на въздействията на 
този етап от планиране, 

условия за изпълнение на 
следващия етап на 



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

 

 

 

 

 

72 

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. 
 

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 

материали; 

условия за изпълнение на 
следващия етап на 

планиране 
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-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 ратителна 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 
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растителност с почва от изкопно-насипните дейности, и при временното съхраняване на 
хумусния слой, от строителните и металните отпадъци на терена по време на строителните 
дейности на всички видове обекти. Преките въздействия върху фауната са свързани с 
нарушаване на хабитатите, безпокойство и прогонване на животинските видове, унищожаване 
на местата за гнездене и промяна на биоразнообразието.  

 промяна в биоразнообразието на крайречните територии в следствие унищожаване на 
част от растителните и животинските популации, места за гнездене и промяна в състава на 
екосистемите при наводнения.  

 Устойчиво управление на биологичното разнообразие и опазване на местообитания и 
видове с европейско и национално значение от Националната екологична мрежа и извън нея ще 
доведе до подобряване на състоянието на екосистемите, ограничаване и спиране на загубата на 
биологично разнообразие. 

 

На територията на Община Червен бряг 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 

 BG0001014 Карлуково, определена за опазване на природните местообитания. 
Включена е в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС №122/2007 г. /ДВ бр. 
107/2007г./. Разположена е на площ от 28841,93 ха. В границата на зоната попадат землищата на 
селата Бресте, Горник, Девенци, Лепица, Радомирци, Реселец, Рупци, Сухаче, Телиш, гр. 
Червен бряг и Чомаковци, община Червен бряг. 

 BG0000611 Язовир Горни Дъбник, определена за опазване на природните 
местообитания. Включена е в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС №122/2007 

г. /ДВ бр. 21/2007г./. Разположена е на площ от 2539,29 ха. В границата на зоната попадат 
землищата на селата Койнаре, Ракита, Телиш, община Червен бряг. 

 

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

 

 BG 0002095 „ Горни Дъбник-Телиш” – ЗЗ по Директивата за птиците, обявена със 
Заповед № РД-557/05.09.2008 г на Министъра на околната среда и водите ( ДВ, бр.84/2008 г. ), 
землището на с. Телиш и обявена със Заповед № РД-557/5.09.2008 г. на МОСВ; 

 BG0000332 Карлуковски карст, определена за опазване на дивите птици. Обявена е със 
Заповед № РД-788/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите /обн. ДВ бр. 015/2008 

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 14210,7855 ха. В границата на зоната попадат 
землищата на селата Горник, Реселец, Бресте и гр. Червен бряг, община Червен бряг. 
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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 BG00001014 “Карлуково“ 

Тип K - Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена 

зона по Директива за птиците 

Площ (дка) - 288 419.30 дка. 
BG0001014 Карлуково, определена за опазване на природните местообитания. Включена е 

в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС №122/2007 г. /ДВ бр. 107/2007г./. 
Разположена е на площ от 28841,93 ха. В границата на зоната попадат землищата на селата 
Бресте, Горник, Девенци, Лепица, Радомирци, Реселец, Рупци, Сухаче, Телиш, гр. Червен бряг 
и Чомаковци, община Червен бряг. 

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/BG0001014/BG000101

4_PS_16.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорна карта на BG00001014 “Карлуково“ 

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



-
 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни 

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



 

 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001014/BG0001014_PS_16.pdf
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001014/BG0001014_PS_16.pdf
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ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Описание на всички хабитати от Приложение I към Директива 92/43/EEC, които се срещат 
в обекта. Код - четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на типовете 
хабитати в Приложение I към Директива 92/43/EEC. 

Пр. - приоритетност на хабитата съгласно Приложение I към Директива 92/43/EEC. 
Име - Българско име на хабитати съгласно Приложение I на Закона за биологичното 

разнообразие. 
% Покр. - процентно покритие на хабитатите спрямо общата площ на обекта. 
Предст. - степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият 

тип хабитат е "типичен". Използвана е следната система за класифициране: A – отлична 

представителност, B - добра представителност, C - значима представителност, D - незначително 
наличие. 

 

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC 

КОД 

Пр. 

 ИМЕ %о Покр. Предст. Отн. площ Прир. 

ст. 

Цялост. 

оц. 

8210  Хазмофитна растителност по 

варовикови скални склонове 
0.3 A C A A 

3140  Твърди олиготрофни до 

мезотрофни води с бентосни 

формации от Chara 

0.0001 D    

6240 * Субпанонски степни тревни 

съобщества 
3 A C A A 

40A0 * Субконтинентални пери- 

панонски храстови съобщества 
0.5 A A A A 

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

(*важни местообитания на 
орхидеи)

26 A B A A 

91H0 * Панонски гори с Quercus 

pubescens 

2.271 B B B B 

91G0 * Панонски гори с Quercus 
petraea и Carpinus betulus 

0.532 C C C C 

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

1 A C A A 

8310  Неблагоустроени пещери 0.001 A C A A 

91Z0  Мизийски гори от 
сребролистна липа 

0.941 B C B B 

91F0  Крайречни смесени гори от 
Quercus robur, Ulmus laevis и 
Fraxinus excelsior или Fraxinus 
angustifolia покрай големи 
реки (Ulmenion

0.03 A C A A 

7220 * Извори с твърда вода с 
туфести формации 
(Cratoneurion) 

0.01 A B A A 

91I0 * Евро-сибирски степни гори с 

Quercus spp. 

0.00243 D    
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91M0  Балкано-панонски церово- 

горунови гори 

13.918 B C B B 

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

Salicion albae) 

0.2 B C B B 

 

Бозайници, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Миграционна Популация Оценка 

 ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. Премин Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц 

. 

1303 Rhinolophus hipposideros 

Maлък подковонос 

501- 1000 i 251- 500 i 501- 1000 i P C B C C 

1355 Lutra lutra 

Видра 

10-15i    C A C A 

1324 Myotis myotis 

Голям нощник 

500 (i) 500 (i) 500 (i) P B B C B 

1304 Rhinolophus 

ferrumequinum 

Голям подковонос 

501- 1000 i 501- 1000 

i 

501- 1000 i P B B C B 

2609 Mesocricetus newtoni 

Добруджански 
(среден) хомяк 

V    C B C C 

1310 Miniopterus 

schreibersi 

Дългокрил прилеп 

500 (i) 500 (i) Р 501- 

1000 i 

C B C C 

1316 Myotis capaccinii 

Дългопръст нощник 

100 (i) 250 (i) 100 (i) 5011000 

(i) 

C B C C 

1323 Myotis bechsteini 

Дългоух нощник 

100 (i) Р 100 (i) P D    

1352 Canis lupus 

Европейски вълк 

7-8    C A C A 

1335 Spermophilus citellus 

Лалугер 

R    C B C A 

1307 Myotis blythii 

Остроух нощник 
500 (i) 500 (i) 500 (i) P C B C C 

1302 Rhinolophus mehelyi 

Подковонос на 
Мехели 

Р Р Р P B B C B 

2635 Vormela peregusna 

Пъстър пор 
R    C A C A 

1306 Rhinolophus blasii 

Средиземноморски 
подковонос 

500 (i) 250 (i) Р P B B C B 

2633 Mustela eversmannii 

Степен пор 

R    B A B A 

1321 Myotis emarginatus 

Трицветен нощник 

100 (i) 250 (i) 100 (i) P C B C C 
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1308 Barbastella 

barbastellus 

Широкоух прилеп 

P    C B C C 

1305 Rhinolophus euryale 

Южен подковонос 
500 (i) 250 (i) Р P C B C C 

 

Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Миграционна Популация Оценка 

 ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. Премин Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц 

. 

1188 
Bombina bombina 

Червенокоремна 

бумка 

P 
   

C A C A 

1193 
Bombina variegata 

Жълтокоремна бумка 
C 

   
C A B A 

1220 
Emys orbicularis 

Обикновена блатна 

костенурка 

C 
   

C A C A 

1219 
Testudo graeca 

Шипобедрена 

костенурка 

V 
   

C A B A 

1217 
Testudo hermanni 

Шипоопашата 

костенурка 

V 
   

C A C A 

1171 
Triturus karelinii 

Голям гребенест 

тритон 

P 
   

C A C B 

 

Риби, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Миграционна Популация Оценка 

 ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. Премин Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц 

. 

1130 Aspius aspius 

Распер 

R    C A B A 

1138 Barbus meridionalis 

Черна (балканска) 
мряна

C    C B C A 

1149 Cobitis taenia 

Обикновен щипок 

C    C A C A 

1134 Rhodeus sericeus amarus 

Европейска горчивка 

C    C A C A 

1146 Sabanejewia aurata 

Балкански щипок 

C    C C B B 

 

Безгръбначни, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 

Миграционна Популация Оценка 

 ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. Премин Попул. Опазв. Изолир 

. 

Цял.Оц. 

1093 Austropotamobius 

torrentium Ручеен 

рак 

C    C A C A 
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1032 Unio crassus 

Бисерна мида 

R    C A C A 

4052 Odontopodisma rubripes 

Одонтоподизма 

R    C A A A 

4028 Catopta thrips V    A A A A 

4045 Coenagrion ornatum 

Ценагрион 

R    C A A A 

1060 Lycaena dispar 

Лицена 

R    C A B A 

1088 Cerambyx cerdo 

Обикновен сечко 

R    C B C A 

1083 Lucanus cervus 

Бръмбар рогач 

R    C B C A 

1089 Morimus funereus 

Буков сечко 

R    C B C A 

1087 Rosalia alpina 

Алпийска розалиа 

R    C B C A 

4064 Theodoxus transversalis 

Ивичест теодоксус 

V    B A B A 

 

Растения, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Популация Оценка 

 ИМЕ (на латински)  Попул. Опазв. Изолир 

. 

Цял.Оц. 

2327 
Himantoglossum caprinum 

Обикновена пърчовка 

R C B C B 

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 

Класове Земно покритие % Покритие 

Друга орна земя 12 

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

2 

Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, 
лозя, крайпътни дървета) 

2 

Сухи тревни съобщества, степи 41 

Храстови съобщества 19 

Широколистни листопадни гори 24 

Общо Покритие 100 

Други характеристики на защитената зона 

ЗЗ Карлуково е разположена в централния район Balkan Футхил. Тя включва 

варовиково плато, което е прорязано от река Искър и нейните по-малки притоци - Панега, 
Ручене. Това е комплекс от каменни местообитания, различни видове гори, ливади и степи. 

КАЧЕСТВО И ЗНАЧИМОСТ_ 

Реките от зоната са запазени в естествените или полу-естествените им условия. Те са 

следват своите естествени речни легла и териториите на техните крайречни тераси са малко 

разпокъсани. Крайречните гори от черна елша и Salix Sp. (Приоритетно местообитание 

91E0) образуват една от най-представителните крайречни галерии в страната. Ихтиофауната 

е значително богата и разнородна (важен хранителен ресурс за популацията на видрата. 9 вида, 
3 от които са включени в приложение II на Директива 92/43 / ЕИО. 

Това прави ЗЗ "Карлуково" една от най-ценните зони за опазване на ихтиофауната, 
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популацията на видрата и естествените й местообитания. Естествената речна система е от 

голямо значение за миграцията на рибите. 
 

УЯЗВИМОСТ 
Видовете и местообитанията в ЗЗ "Карлуково" са уязвими от евентуално изграждане на 

водноелектрически централи. Веднъж конструирани, те ще отнемат до 90% от водата и ще  
предизвикат  силно  негативни  промени  в  реката  и  крайречните местообитания. 

Евентуалното изграждане на водноелектрически централи ще доведе до промени в 

хидроложките характеристики на реките. Това ще се отрази на състоянието на крайречните 

гори от черна елша и Salix Sp. (приоритетно местообитание 91E0). Основните заплахи са 

промени във водния режим, водноелектрически централи, използване    на    коритото    на    
реката    за    добив     на     чакъл     и     пясък, сечи на алувиалните гори. 

 

ОБЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ДЕЙНОСТИ И ЗАСЕГНАТ ДЯЛ ОТ ПЛОЩТА НА ЗОНАТА 

В ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА: 
    % 

101 Модифициране на култивационните практики C - 20 

110 Използване на пестициди C - 20 

120 Наторяване C - 20 

130 Напояване B - 10 

141 Изоставяне на пасторални системи A - 25 

160 Обща управление на горите A - 15 

162 Изкуствено залесяване A - 15 

163 Повторно засаждане A - 15 

164 Горскостопански сечи B - 15 

165 Отстраняване на подраст B - 15 

166 Отстраняване на мъртви и загиващи дървета B - 15 

167 Експлоатация без повторно засаждане B - 15 

180 Изгаряне B - 25 

230 Лов A - 20 

240 Събиране / унищожаване на животни C - 10 

241 Колекционерство (насекоми, влечуги, земноводни) B - 10 

243 Залавяне с капани,отравяне, бракониерство  A  

250 Събиране / унищожаване на растения, общо C - 20 

300 Добив на пясък и чакъл B - 5 

400 Урбанизирани райони, обитавани от човека области B - 10 

410 Индустриални или комерсиални зони B - 10 

421 Изхвърляне на битови отпадъци B - 10 

423 Изхвърляне на инертни материали B - 10 

502 Пътища, автомобилни пътища C - 10 

511 Електропроводи B 0 30 

623 Моторизирани превозни средства B - 5 

701 Замърсяване на водите B - 15 

709 Други форми на замърсяване C - 5 

830 Канализация B - 5 

850 Изменения в хидрографските функции, общо A - 20 

890 Други причинени от човека изменения в хидравличните условия A - 20 
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4.1.2 BG0000611 Язовир Горни Дъбник 

 

Тип В - Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна, която припокрива Защитена зона по Директива 2009/147/ЕО 
опазване на дивите птици. 

Площ - 2539.29 ха в землищата на Долни Дъбник, Червен бряг и Искър, област Плевен. 
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/BG0000611/BG000061

1_PS_16.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорна карта на BG0000611 “Язовир Горни Дъбник“ 

  

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 местообитанията 

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

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни 
природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, 
предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Предмет на опазване: 
 

Природни местообитания: 
ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC  
КОД Пр.ИМЕ % Покр.  Предст.  Отн. площ Прир. ст.  Цялост. оц.  
   

91E0*Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus  0.2 C C C C 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000611/BG0000611_PS_16.pdf
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000611/BG0000611_PS_16.pdf


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

 

 

 

 

 

85 

 excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion  
 albae) 

3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с  1.5 A C B B 
 растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto- 
 Nanojuncetea 

91H0*Панонски гори с Quercus pubescens  0.0204 D  C 

91I0*Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.  0.549 C C C C 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори  1.7432 C C C C 
 

Безгръбначни 

Алпийска розалия (R. alpina), Бисерна мида (U. crassus), Бръмбар рогач (L. cervus), Буков 
сечко (M. funereus), Обикновен сечко (С. cerdo), Ивичест теодоксус (Т. transversalis). 

 

Риби 

Горчивка (Rh. sericeus), Обикновен щипок (С. taenia) 
КОД ИМЕ (на български) Местна  Миграционна Популация Оценка 

 ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 
 1149   Cobitis taenia C C A C A 
         Обикновен щипок 
 1134  Rhodeus sericeus amarus C C A C B 
    Европейска горчивка 

 

Земноводни и влечуги 

Голям гребенест тритон (Т. karelinii), Жълтокоремна бумка (В. variegata), Обикновена 
блатна костенурка (Е. orbicularis), Смок (Е. sauromates), Червенокоремна бумка (В. bombina), 

Шипобедрена костенурка (Т. graeca), Шипоопашата костенурка (Т. hermanni). 

 КОД ИМЕ (на български) Местна  Миграционна Популация Оценка 
 ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 
 1188 Bombina bombina     P C A B A 
       Червенокоремна бумка 
 1193 Bombina variegata     P C A B A 
       Жълтокоремна бумка 
 1279 Elaphe sauromates     P C A C B 
       Пъстър смок 
 1220 Emys orbicularis     P C A C B 
       Обикновена блатна костенурка 
 1219 Testudo graeca     P C A B A 
       Шипобедрена костенурка 
 1217 Testudo hermanni     V C A C B 
       Шипоопашата костенурка 
 1171 Triturus karelinii     P C A C B 
       Голям гребенест тритон 

 

Бозайници, без прилепи 

Видра (L. lutra), Добруджански хомяк (М. newtoni), Лалугер (S. citellus), Пъстър пор (V. 
peregusna). 

КОД ИМЕ (на български) Местна  Миграционна Популация Оценка 
ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 
1355 Lutra lutra   5-6i C A C A 
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      Видра 
2609 Mesocricetus newtoni   P D 
      Добруджански (среден) хомяк 
1335 Spermophilus citellus   R C B C B 
      Лалугер 
2635 Vormela peregusna   P C A C A 
      Пъстър пор 

 

 

Прилепи 

Дългокрил прилеп (М. schreibersii), Дългопръст ногцник (М. capaccinii), Остроух нощник 

(М. blythii), Подковонос на Мехели (Rh. mehelyi), Средиземноморски подковонос (Rh. blasii), 

Трицветен нощник (М. emarginatus), Широкоух прилеп (В. barbastellus), Южен подковонос (Rh. 

euryale). 

 

КОД ИМЕ (на български) Местна  Миграционна Популация Оценка 
ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 
1308 Barbastella barbastellus P D 
     Широкоух прилеп 
1310 Miniopterus schreibersi P C B C C 
     Дългокрил прилеп 
1307 Myotis blythii P C B C C 
     Остроух нощник 
1316 Myotis capaccinii P C B C C 
     Дългопръст нощник 
1321 Myotis emarginatus P D 
     Трицветен нощник 
1306 Rhinolophus blasii P D 
     Средиземноморски подковонос 
1305 Rhinolophus euryale P D 
     Южен подковонос 
1302 Rhinolophus mehelyi P C B C C 
     Подковонос на Мехели 

  

Зоната е разположена в долината на Дъбнишка река, малък приток на р. Вит. 
Понастоящем частта от реката между селата Горни Дъбник и Телиш е наводнена от два големи 
язовира - "Горни Дъбник" и "Телиш". Те, техните брегове  и обграждащите ги гори (дъб и 
върба) са включени в зоната. Два големи язовира с голямо значение за гнездящи, мигриращи и 
зимуващи птици. Бреговете на язовира са кални и  за подходящи за хабитат 3130, който е 
добре представен тук. Водните хабитати са изкуствено намправени от човека. Дъбовите гори са 
оцелели на много малки територии. Вторично разпространени са младите смесени гори от 
топола и върба. Крайбрежните хабитати са зависими от водното ниво в язовира, което се 
контролира с оглед рибарство и промишлени нужди. 

 

4.2 Защитени зони по Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици 

 

4.2.1 ЗЗ BG0000332 „Карлуковски карст”
 
Тип J - Защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по 

Директива за местообитанията.  
Площ на ЗЗ - 142 107.86 дка. 

BG0000332 Карлуковски карст, определена за опазване на дивите птици. Обявена е със 
Заповед № РД-788/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите /обн. ДВ бр. 015/2008 
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 14210,7855 ха. В границата на зоната попадат 
землищата на селата Горник, Реселец, Бресте и гр. Червен бряг, община Червен бряг. 

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/BG0000332/BG00003

32_PS_16.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Обзорна карта на ЗЗ „Карлуковски карст" BG0000332 

 

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. 

 

Съгласно Заповед № РД-788/29.10.2008 г. в границите на защитената зона се забранява:  
1. Залесяването на ливади, пасища, както и превръщането им в обработваеми земи и 

трайни насаждения; 
2. Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) 

при ползване на земеделските земи като такива;  
3. Използването на пестициди и минерални в пасища и ливади;  
4. Намаляване на площта на крайречните гориот местни дървестни видове; 
 

 

 

 

 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG0000332/BG0000332_PS_16.pdf
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG0000332/BG0000332_PS_16.pdf
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Екологична информация: 

 

Описание на всички хабитати от Приложение I към Директива 92/43/ЕЕС, които се срещат 
в обекта. Код - четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на типовете 
хабитати в Приложение I към Директива 92/43/ЕЕС. 

Пр. - приоритетност на хабитата съгласно Приложение I към Директива 92/43/ЕЕС. Име - 
Българско име на хабитати съгласно Приложение I на Закона за биологичното разнообразие. 

% Покр. - процентно покритие на хабитатите спрямо общата площ на обекта. 
Предст. - степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият 

тип хабитат е "типичен". Използвана е следната система за класифициране: А - отлична 
представителност, В - добра представителност, С - значима представителност, D - незначително 
наличие. 

Отн. площ - относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип хабитат, 
отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип хабитат. 
Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= р >15%; В) 15 >= р > 2%; С) 2 >= р 
>0 

Прир.ст - Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен 
хабитат и възможности за възстановяване. Този критерий включва три под-критерия: i) степен 
на опазване на структурата; й) степен на опазване на функциите; ш) възможности за 
възстановяване. Използвана е следната система за класифициране: А: отлично опазване; В: 
добро опазване; С: средно или слабо опазване. 

Цялост. Оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип 
природен хабитат. Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като се взема 
предвид различната им тежест за разглеждания хабитат. Използвана е следната система за 
класифициране: А: отлична стойност, В: добра стойност, С: значима стойност 

Описание на всички видове птици, отнасящи се до Чл. 4.1 и 4.2 от Директива 2009/147/ЕО 

и на всички животински и растителни видове, изброени в Приложение II на Директива 
92/43/ЕЕС. 

Код - четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете. Латинско 
Име - наименование на видовете съгласно Приложение II към Директива 92/43/ЕЕС и 

Директива 2009/147/ЕО. Българско име - съгласно Закона за биологичното разнообразие и 
други източници. 

Тъй като редица животински видове и по-специално, много видове птици мигрират, 
обектът може да е от значение за различни аспекти от цикъла на живота на тези видове. 
Използвана е следната класификация: 

Местна попул. - популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта 
целогодишно. Миграц. попул. - миграционна популация от: 

Разми. - размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на малките. 
Зимув. - зимуващи видове, използват обекта през зимата. 

Премии. - преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за сменяне 
на перата/козината извън местата за размножаване. 

Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е 
неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е уточнено дали 
числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). За някои видове със 
специална размножителна система, са отчетени отделно мъжките и женските индивиди, 
съответно с индекс (т) или (f). В случаите, когато няма никакви цифрови данни е отбелязан 
размера/плътността на популацията като е посочено дали видът е типичен (С), рядък (R) или 
много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за популацията, тя е отбелязана като налична 
(Р). 
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Попул. - размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, съотнесени с 

популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва за оценяване на 
относителния размер или плътност на популацията в обекта, в сравнение е тези на 
националната популация. Използван е следния модел за приблизителна оценка: А) 100% >=р> 
15%; В) 15% >= р > 2%; С) 2% >= р > 0%. Във всички случаи, когато дадена популация се 
среща в обекта в незначителна степен, тя трябва да бъде посочена в четвърта категория - D) 

незначителна популация. 
Опазв. - степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е 
използвана "най-добра експертна преценка": А) отлично опазване (елементи в отлично 
състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); В) добро опазване 
(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 
елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); С) средно или 
слабо опазване (всички други комбинации). 

Изол. - степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с 
естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: А) (почти) изолирана 
популация; В) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение; С) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цял.Оц. - цялостна оценка на 
стойността на обекта за опазването на дадения вид. Използвана е "най-добра експертна 
преценка", съгласно следната класификационна система: А) отлична стойност; В) добра 
стойност; С) значима стойност. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 

Карлуковски карст се намира в Северозападна България в Предбалкана, между град 
Червен бряг от север и долината на река Косматица и Искърския пролом на юг. От запад на 
изток обхваща териториите от землищата на селата Драшан, Камено поле и Долна Бешовица до 
град Луковит. Мястото е разположено в хълмист карстов район, прорязан от каньоновидни 
речни долини. Скалната основа е от триаски и юрски варовици, открита на много места в 
скални венци, стени, каменисти плата, понори, пещери и други. Голям процент от територията е 
заета от открити тревни пространства от сухолюбиви и топлолюбиви тревни съобщества с 
преобладаване на белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/, черна 
садина /Chrysopogon gryllus/ и др. Срещат се и малки участъци с мезофилни ливади с  ливадна 
власатка /Festuca pratensis/, броеничеста ливадина  /Poa sylvicola/, ливадна тимотейка 
/Alopecurus pratensis/, пасищен райграс /Lolium perenne/, издънкова полевица /Agrostis 

stolonifera/, както и храсталаци главно от келяв габър /Carpinus orientalis/. От горските 
местообитания с най-голяма площ са широколистните гори. Преобладават смесените дъбови 
гори от цер /Quercus cerris/ и благун /Quercus frainetto/. На места горите са примесени и с келяв 
габър и космат дъб /Q. pubescens/ (Бондев, 1991). 

 

КАЧЕСТВО И ЗНАЧИМОСТ 

Според Стандартния формуляр (Стоянов, Градинаров, 2006 с ревизия от БАН) 
Карлуковски карст е важно гнездово местообитание на много петрофилни видове птици. 
Установени са 128 вида птици, от които 25 са вписани в Червената книга на България (1985). От 
срещащите се видове 57 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife 

International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 2 вида, а като 
застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 18 вида, в SPEC3 - 37 вида. Мястото 
осигурява подходящи местообитания за 41 вида, включени в приложение 2 на Закона за 
биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 37 са 
вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Карлуковски карст е едно от най-

важните места в България от значение за Европейския съюз за белоопашатия мишелов /Buteo 

rufinus/, късопръстия ястреб /Accipiter brevipes/, бухала /Bubo bubo/, осояда /Pernis apivorus/, 
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земеродното рибарче /Alcedo atthis/ и ястребогушото коприварче /Sylvia nisoria/, които гнездят 
тук в значителна численост. Мястото е с европейско значение и за обикновената ветрушка 
/Falco tinnunculus/, която има много плътна гнездова популация в района. Карлуковски карст 
поддържа представителни за България гнездови популации на полската бъбрица /Anthus 

campestris/, черния /Ciconia nigra/ и белия /Ciconia ciconia/ щъркел. Два световно застрашени 
вида се срещат редовно в района – ливадния дърдавец /Crex crex/, който гнезди тук и малкия 
корморан /Phalacrocorax pygmeus/ по време на миграция. 

В границите на Зона Карлуковски карст попадат 16 природни забележителности и една 
защитена местност( изброени по-долу). По- голямата част са обявени за опазване на пещери и 
скални образувания. С решение на МС от 02.03.2007г., мястото е одобрено за защитена зона по 
Директива 2009/147/ЕС за птиците и BG0001014, Карлуково с Директива 92/43/ЕЕС за 
местообитанията. 

 

УЯЗВИМОСТ 

Карлуковски карст е разположен в сравнително гъсто населен район с добре развита 
инфраструктура. По тези причини мястото е лесно достъпно и подложено на значителен 
антропогенен натиск, свързан основно със земеделието, горското стопанство и туризма. 
Пасищата по склоновете на Карлуковския карст са подложени на прекомерна паша от кози, 
което унищожава храстовата растителност, ниските дървета, подрастта и подлеса в горите и 
предизвиква почвена ерозия. В други части пашата на овце и крави е необходима за 
поддържането на ценни местообитания. Други дейности, свързани с разпокъсване и влошаване 
на тревните местообитания са иманярството, разкопаването на пещери и замърсяването с 
битови и промишлени отпадъци. Пряка заплаха за птиците е безпокойството от туристи, 
скалното катерене в близост до гнездата на птиците, прокарването на екопътеки на 
несъобразени с биологичната стойност на района, както и взривове за отваряне на пещери. 
Практика в района е изземването на защитени биологични видове от естествената им среда, 
унищожаването им и всякакви други форми на бракониерство. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА 

По-малко от 1% от територията е поставена под защита съгласно националното 
природозащитно законодателство. Общо 16 природни забележителности и една защитена 
местност са включени в границите на Карлуковски карст, като по-голямата част от тях са 
обявени за опазване на пещери и скални образувания. Около 67% от мястото се припокрива с 
КОРИНЕ място “Карлуковски карст”, определено през 1998 г., поради европейското му 
значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, 
включително птици. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за 
Орнитологично важно място. 

 

Предмет на опазване: 

 
Птици, включени в Прилоложение I на Директива 2009/147/ЕИО (Прил. 2 на Закона за 

биологичното разнообразие) 
ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир. 2009/147/ЕИО 

КОД ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

Миграционна Популация Оценка 

 ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. Премин Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц 

. 

A031 
Ciconia ciconia 

Бял щъркел 
 

10p 
  C A C C 

A122 
Crex crex 

Ливаден дърдавец 
 

14p/3- 

P 25p 

 P C A C C 
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A103 Falco peregrinus 
Сокол скитник 

 
1p/0-2p 

  C A C C 

A393 Phalacrocorax 

pygmeus 

Малък корморан 

  10i 12i/5-20i D    

A092 Hieraaetus pennatus 

Малък орел 
   P D    

A081 Circus aeruginosus 

Тръстиков блатар 
   P D    

A080 Circaetus gallicus 

Орел змияр 
 

2p/2-3p 
  C A C C 

A511 Falco cherrug 

Ловен сокол 
 

0-1 
 P B B B B 

A072 Pernis apivorus 
Осояд 

 
5p/3-6p 

 P C A C B 

A224 Caprimulgus 

europaeus 

Козодой 

 
30p/20- 

40p 

 P C B C C 

A030 Ciconia nigra 
Черен щъркел 

 
3p 

  C A C C 

A027 Egretta alba 

Голяма бяла чапла 
   P D    

A026 Egretta garzetta 
Малка бяла чапла 

   P D    

A024 Ardeola ralloides 
Гривеста чапла 

   P D    

A023 Nycticorax nycticorax 

Нощна чапла 
   P D    

A022 Ixobrychus minutus 

Малък воден бик 
 3P/3-4P  P C B C C 

A077 Neophron 

percnopterus 

Египетски лешояд 

 1P  P C A C C 

A338 Lanius collurio 

Червеногърба 

сврачка 

 225p/20 

0-250P 
  C A C B 

A465 Alectoris graeca 

graeca 

Планински кеклик 

20p/15- 

25P 
   D    

A442 Ficedula semitorquata 

Полубеловрата 

мухоловка 

   P D    

A429 Dendrocopos syriacus 

Сирийски пъстър 

кълвач 

45p/40- 

50P 
   C A C C 

A403 Buteo rufinus 

Белоопашат 
мишелов 

8p/6- 
10P 

   C A C A 

A402 Accipiter brevipes 

Късопръст ястреб 

 3P/2-4P   A A C A 

A397 Tadorna ferruginea 

Ръждив ангъч 

    C B C C 

A133 Burhinus oedicnemus 

Турилик 

 1P   C A C C 

A339 Lanius minor 

Черночела сврачка 

 25p/15- 

30P 

  C A C C 
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A215 Bubo bubo 

Бухал 

13p/10- 

16P 
   B A C A 

A307 Sylvia nisoria 

Ястребогушо 
коприварче 

 110p/10 

0-120P 

  C  C A 

A255 Anthus campestris 

Полска бъбрица 

 12p/10- 

15P 

  C A C B 

A246 Lullula arborea 

Горска чучулига 

125p/60 

-150P 
   C A C C 

A236 Dryocopus martius 

Черен кълвач 

4P/1-6P    C B C C 

A231 Coracias garrulus 

Синявица 

 5P   C B C C 

A229 Alcedo atthis 

Земеродно рибарче 

8p/5- 

12P 
   B A C B 

A234 Picus canus 

Сив кълвач 

11p/6- 

12P 
   C A C C 

A379 Emberiza hortulana 

Градинска овесарка 

 175p/15 

0-200P 

  C A C C 

A238 Dendrocopos medius 

Среден пъстър 
кълвач 

12p/10- 

15P 
   C B C C 

 

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

 
Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение I на Дир. 

2009/147 ЕЕС 

КОД ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

Миграционна Популация Оценка 

 ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. Премин Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц 
. 

A165 Tringa ochropus 

Голям горски водобегач 

 1P   D    

A230 Merops apiaster 
Обикновен пчелояд 

 45P  P D    

A168 Actitis hypoleucos 
Късокрил кюкавец 

 7P/3-6P   D    

A053 Anas platyrhynchos 

Зеленоглава патица 

12p/7- 

18P 
   D    

A087 Buteo buteo 

Обикновен мишелов 

6P/5-8P    D    

A136 Charadrius dubius 

Речен дъждосвирец 

 10p/5- 

15P 

  D    

A099 Falco subbuteo 

Орко 
 3P/2-5P   D    

A096 Falco tinnunculus 

Черношипа ветрушка 

17p/10- 

35P 
   B A C B 

 

4.2.2 ЗЗ BG0002095 „Горни Дъбник – Телиш“
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Тип А - Защитена зона по Защитена зона по Директива 2009/147/ЕО опазване на дивите птици. 
Площ - 3398.5103 ха в землищата на Долни Дъбник, Искър и Червен бряг, област Плевен. 
BG 0002095 „ Горни Дъбник-Телиш” – ЗЗ по Директивата за птиците, обявена със Заповед 

№ РД-557/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.84/2008 г.), 
землището на с. Телиш и обявена със Заповед № РД-557/5.09.2008 г. на МОСВ 

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 местообитанията на 
видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези 
местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата. 

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни 
природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на 
опазване в рамките на защитената зона. 

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/BG0002095/BG00020

95_PS_16.pdf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обзорна карта на ЗЗ „ Горни Дъбник – Телиш " BG0002095 

 

Разположена е на площ от 3398.5103 ха. В границата на зоната в Община Червен бряг, 

попадат землището на село Телиш. 

 Екологична характеристика 

Защитената зона обхваща водните площи на двата едноименни язовира и няколко 
рибарника, заедно с прилежащите им територии в землищата на селата Горни Дъбник и Телиш, 
на югозапад от гр. Плевен. Прилежащите територии на язовирите включват непосредствено 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG0002095/BG0002095_PS_16.pdf
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG0002095/BG0002095_PS_16.pdf
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разположени до тях заливни терени, заети от съобщества на водолюбиви едногодишни видове 
растения и масиви от тръстика(Phragmites australis) и теснолистен папур(Typha angustifolia), 
земеделски земи, пасища, храсти, групи от дървета и малки горички. 

Собствеността на земите е почти поравно държавна (46%) и частна (44%), а общинската е 

само 10%. Основното ползване на земите е земеделие (88%), рибарство (55%), туризъм 
(50%), 

селища, промишленост и транспорт (22%) и др. 
Орнитологична стойност. В района на зоната, която е обявена за ОВМ са установени 75 

вида птици, от които 34 вида са вписани в Червената книга на България. От срещащите се 
видове 41 са от европейско природозащитно значение.Зоната е с важност от световно значение 
за малкия корморан и голямата бяла чапла. Районът е от европейско значение за опазването на 

гнездящите нощна чапла и малка бяла чапла. Тук гнезди и малкият воден бик (Ixobrycus 

minutes). 

Природозащитен статус. Мястото е определено и одобрено с решение на МС от 

02.03.2007 г. за защитена зона по Закона за биологичното разнообразие и Директива 
2009/147/ЕС за птиците. 

Уязвимост и заплахи. Зоната е разположена в близост до селища и район, в който се 

осъществява интензивна стопанска дейност. Земеделските дейности около язовирите оказват 

отрицателно влияние върху качеството на водите. Язовир „Горни Дъбник” се използва активно 
и за риболов. 

Подходящи режими и мерки за опазване. Защитената зона е обявена основно като ОВМ, 
като принципно с цел опазване на обекта са недопустими дейностите, които представляват 
заплаха за орнитофауната, а именно: 

- Дейности, водещи до разрушаване на местообитанията като промяна на 

предначначението и начина на трайно ползване на ливади, пасища, мери, застрояване 

територията на бреговете на язовирите, изграждане на вилни селища на по- малко от 1 км от 

бреговете на водоемите, изграждане на нова инфраструктура, разкриване на нови и 
разширяване на съществуващи кариери и т.н. 

- Дейности, водещи пряко до влошаване качествата на местообитанията като изсичане на 

дървесната растителност по бреговете на язовирите, извеждане на сечи в гнездови колонии на 

чапли и в радиус от 300 м около тях, премахване на елементи на ландшафта като синори, 
плетове, единични дървета, каменни огради и др. 

- Дейности, водещи до унищожаване и безпокойство на птиците като достъп на хора и 

извършване на стопански дейности през гнездовия период(март-юли) в радиус от 300 до 500м 

около гнездовите колонии на чаплите, промишлен и любителски риболов в местата и районите 

на гнездене на птиците, лов на водолюбиви птици на по- малко от 500м от брега на 
водоемите и др. 

- За поддържане и подобряване на местообитанията в района на защитената зона е 

необходимо да се поддържа подходящ воден режим на водоемите, поддържане отглеждането на 

традиционните за района земеделски култури, оставяне на малки необработени парчета 
земя с естествена растителност сред площите с есенници и др. 

 

Съгласно Заповед № РД-557/05.09.2008 год. в границите на защитената зона се забранява:  

 

1. Залесяването на ливади, пасища, както и превръщането им в обработваеми земи и 
трайни насаждения; 

2. Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) 
при ползване на земеделските земи като такива;  

3. Използването на пестициди (включително второ поколение родентициди) и минерални 
торове (с изключение на оборски тор) в пасища и ливади;  
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4. Извършване на дейности, свързани с пресушване или промяна на хидрологичния 
режим, освен при изпълнение на такива свързани с подобряване състоянието на водните 
екосистеми и местообитания; 

5. Паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност; 
6. Косене на тръстика, папур и плаваща растителност в периода от 1 март до 15 август; 
7. Извършване на сечи, освен санитарни, на островите и в радиус 300 м от чаплови и 

корморанови колонии; 
8. Добиване на подземни богатства; 
9. Депониране на отпадъци. 
Предмет на опазване: 
 

Птици, включени в Прилоложение I на Директива 2009/147/ЕИО (Прил. 2 на Закона 
за биологичното разнообразие)  

Черна рибарка Chlidonias niger 

Поен лебед Cygnus cygnus 

Белоока потапница Aythya nyroca 

Малък нирец Mergus albellus 

Белоопашат морски орел Haliaeetus albicilla 

Тръстиков блатар Circus aeruginosus 

Полски блатар Circus cyaneus 

Войник Philomachus pugnax 

Дебелоклюна рибарка Gelochelidon nilotica 

Черен щъркел Ciconia nigra 

Блатна сова Asio flammeus 

Земеродно рибарче Alcedo atthis 

Черен кълвач Dryocopus martius 

Червеногърба сврачка Lanius collurio 

Малък корморан Phalacrocorax pygmeus 

Малка чайка Larus minutus 

Ушат гмурец Podiceps auritus 

Златистопер дъждосвирец Pluvialis apricaria 

Орел рибар Pandion haliaetus 

Малък сокол Falco columbarius 

Сокол скитник Falco peregrinus 

Саблеклюн Recurvirostra avosetta 

Бяла лопатарка Platalea leucorodia 

Черногуш гмуркан Gavia arctica 

Бял щъркел Ciconia 

Малък воден бик Ixobrychus minutus  

Нощна чапла Nycticorax nycticorax 

Гривеста чапла Ardeola ralloides  

Малка бяла чапла Egretta garzetta  

Голяма бяла чапла Egretta alba  

Ръждива чапла Ardea purpurea  

Късопръст ястреб Accipiter brevipes 

 

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение І на 
Директива 2009/147/ЕИО 

Качулата потапница Aythya fuligula  

Звънарка Bucephala clangula  

Малък ястреб Accipiter nisus  
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Чайка буревестница Larus canus  

Речна чайка Larus ridibundus  

Обикновена калугерица Vanellus vanellus 

Средна бекасина Gallinago media 

Зеленоножка Gallinula chloropus  

Малък брегобегач Calidris minuta  

Посевна гъска Anser fabalis  

Жълтокрака чайка Larus cachinnans  

Късокрил кюкавец Actitis hypoleucos  

Малък гмурец Tachybaptus ruficollis  

Бял ангъч Tadorna tadorna 

Голям зеленоног водобегач Tringa nebularia  

Голям горски водобегач Tringa ochropus  

Кафявоглава потапница Aythya ferina  

Сива гъска Anser anser 

Малък червеноног водобегач Tringa totanus  

Сива чапла Ardea cinerea  

Планинска потапница Aythya marila  

Кривоклюн брегобегач Calidris ferruginea  

Траурна потапница Melanitta nigra  

Тъмногръд брегобегач Calidris alpina  

Черноопашат крайбрежан бекас Limosa  

Орко Falco subbuteo  

Сребриста булка Pluvialis squatarola  

Голяма белочела гъска Anser albifrons  

Лятно бърне Anas querquedula  

Зеленоглава патица Anas platyrhynchos  

Зимно бърне Anas сгесса  
Горски бекас Scolopax rusticola  

Фиш Anas penelope  

Малък свирец Numenius phaeopus 

 

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 Червен бряг попадат цели или части от 6 защитени зони – 4 по 
Директива 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията и дивата флора и фауна и 2 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. BG0001014 Карлуково 

2. BG0000611 Язовир Горни Дъбник 

3. BG0000613 Река Искър 

4. BG0000591 Седларката 
 
По Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици 

1. BG000332 Карлуковски карст 

2. BG0002095 Горни Дъбник-Телиш 

Съгласно писмо на РИОСВ – Плевен с изх. № 954/5/30.08.2018 г. в рамките на оценката, 
ще бъдат описани и анализирани въздействията на предвижданията на ОУП на Община Червен 
бряг в рамките на защитени зони:  
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По Директивата 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията и дивата флора и фауна 

1. BG0001014 Карлуково 

2. BG0000611 Язовир Горни Дъбник 
 
По Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици 

1. BG000332 Карлуковски карст 

2. BG0002095 Горни Дъбник-Телиш 

 

 

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 Червен бряг, 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 Червен 
бряг 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 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. 
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Оценката на степента на въздействие върху природни местообитания по Директива 
92/43/ЕЕС в описаните защитени зони на проекта за ОУП на Община Червен бряг 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 Червен бряг 
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,


 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 Червен бряг, са извършени теренни 
проучвания в границите на териториите, които ще бъдат обект на ОУП на Община Червен бряг. 

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 Червен бряг е проведено през май-октомври 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-октомври 2018 

година.  
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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 

избегнато без прилагане на специални мерки 

освен спазване на най-добрите практики при 

строеж и експлоатация – от 1 до 3 

2 Дейността   може   да   предизвика   временни 

отрицателни въздействия 

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 ОбщинаЧервен бряг върху предмета и целите на 

опазване на защитените зони 
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5.1 BG0001014 Карлуково 

 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 
BG0001014 Карлуково на ОУП за община Червен бряг 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 BG0001014 Карлуково, 

попадат следните нови устройствени зони и територии:  

 

Таблица 5.2 Бъдещо планиране и попадащи в границите на  Защитена зона 

“Карлуково”, BG0001014 по начин на трайно ползване 

№ 
по 
ред 

З-ще № на имот 
Площ 

дка 

Вид на 
имота 

Вид 
територия 

НТП 

Ново предвиждане за 
устройствена 

зона/инфраструктура 

1. Червен 
бряг 

80501.137.7 6,464 
Поземлен 

имот 

Урбанизиран
а територия 

За 
производствот

о на стр. 
материали, 

конструкции и 
изделия 

ДопСоп 

Съществуващ 
стопански двор с 

трафопост 

2. Червен 
бряг 

80501.139.6 0,666 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

ДопСоп 

Урбанизирана 
територия 

 

3. 

Червен 
бряг 

80501.139.7 0,832 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

ДопСоп 

Урбанизирана 
територияс част от път 

към гр. Луковит 

4. Червен 
бряг 

80501.139.8 1,480 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

ДопСоп 

Урбанизирана 
територия с част от 
път към гр. Луковит 

5. Червен 
бряг 

80501.139.12 1,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

ДопСоп 

Имот зает с рудерлана 
дървестна и храстова 
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растителност 

6. Червен 
бряг 

80501.139.803 0,522 
Поземлен 

имот 

Територия за 
транспорт 

ливада 

 

ДопСоп 

Съществуващат черни 
пътища и основи се 

селскостопански 
сгради 

7. Червен 
бряг 

80501.139.804 0,849 
Поземлен 

имот 

Територия за 
транспорт 

ливада 

 

ДопСоп 

Съществуващат черни 
пътища и основи се 

селскостопански 
сгради и съоръжения 

8. Червен 
бряг 

80501.143.4 15,864 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Ливада 

ДопСоп 

Временно заливаема 
зона при високи 

подпочвени води, 
заети с тръстика 

 

9. Червен 
бряг 

80501.143.5 1,414 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Овощна 
градина 

ДопСоп 

Съществуваща 
овощна градина 

 

10. Червен 
бряг 

80501.143.6 3,158 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
ДопСоп 

Обработваема нива 

11. Червен 
бряг 

80501.143.7 1,045 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
ДопСоп 

Обработваема нива 

12. Червен 
бряг 

80501.143.8 1,044 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
ДопСоп 

Обработваема нива 

13. Червен 
бряг 

80501.143.9 1,033 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
ДопСоп 

Обработваема нива 

14. Червен 
бряг 

80501.143.10 3,694 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
ДопСоп 

Обработваема нива 

15. Червен 
бряг 

80501.143.11 3,398 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

ДопСоп 

Съществуваща 
складова база 

16. Червен 
бряг 

80501.143.12 0,455 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

ДопСоп 

Временно заливаема 
зона при високи 

подпочвени води, 
заети с тръстика 

17. Червен 
бряг 

80501.143.13 1,354 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
ДопСоп 

Обработваема нива 

18. Червен 
бряг 

80501.143.14 1,263 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
ДопСоп 

Обработваема нива 

19. Червен 
бряг 

80501.143.15 2,263 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

ДопСоп 

Съществуващ паркинг 
и улица 

 

20. Червен 
бряг 

80501.143.814 1,048 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

ДопСоп 

Съществуващ паркинг 
и улица 
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21. Червен 
бряг 

80501.169.1 0,546 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Урбанизиран имот с 
рудерална 

растителност, до 
съществуваща 

произовдствена зона 

22. Червен 
бряг 

80501.169.3 4,201 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Част от съществуващ 
стопански двор със 

сгради 

23. Червен 
бряг 

80501.170.4 4,381 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Пасище обрасло с 
рудерална 

растителност 

24. Червен 
бряг 

80501.170.6 6,014 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Част от съществуващ 
стопански двор със 

сгради до имот 169.3 

25. Червен 
бряг 

80501.500.11 0,982 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Пасище до 
съществуващ 

стопански двор 

26. Червен 
бряг 

80501.180.1 0,518 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Допустим Жм 

Използва се като нива 

27. Червен 
бряг 

80501.180.2 5,436 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Допустим Жм 

Използва се като нива 

28. Червен 
бряг 

80501.180.3 0,539 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Допустим Жм 

Използва се като нива 

29. Червен 
бряг 

80501.180.4 7,781 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Допустим Жм 

Самозалесила се 
дървестна 

растителност 

30. Червен 
бряг 

80501.181.11 27,553 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Допустим Жм 

Рудерализирано 
пасище 

31. Червен 
бряг 

80501.165.813 1,111 
Поземлен 

имот 

Територия за 
транспорт 

За местен път 
Соп 

 В промишлена зона 

32. Червен 
бряг 

80501.166.2 0,831 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Соп 

Съществуваща 
складова база със 

стопански постройки 

33. Червен 
бряг 

80501.166.3 0,364 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Соп 

Съществуваща 
складова база със 

стопански постройки 

34. Червен 
бряг 

80501.166.8 1,177 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Соп 

Съществуваща пътна 
инфраструктура към 

складова база 

35. Червен 
бряг 

80501.248.3 10,891 
Поземлен 

имот 

Нарушена 
територия 

Насип, 
насипище 

Соп 

Насип с рудерална 
растителност, 

нарушена територия 

36. Червен 
бряг 

80501.248.4 3,289 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Соп 

Насип с рудерална 
растителност, 

нарушена територия 

37. Червен 
бряг 

80501.248.5 4,499 
Поземлен 

имот 

Урбанизиран
а територия 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Соп 

Урбанизирана 
територия 
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38. Червен 
бряг 

80501.248.6 2,501 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

39. Червен 
бряг 

80501.248.7 1,859 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

40. Червен 
бряг 

80501.248.8 1,858 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

41. Червен 
бряг 

80501.248.11 1,681 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

42. Червен 
бряг 

80501.248.12 2,708 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

43. Червен 
бряг 

80501.248.13 2,190 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Соп 

Съществуващи 
постройки и дворно 

място 

44. Червен 
бряг 

80501.248.16 1,709 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

45. Червен 
бряг 

80501.248.17 5,403 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Соп 

Съществуващи 
постройки и дворно 

място 

46. Червен 
бряг 

80501.248.24 

 
5,986 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Соп 

Съществуващи 
постройки и дворно 

място 

47. Червен 
бряг 

80501.248.884 6,425 
Поземлен 

имот 

Територия за 
транспорт 

За местен път 

Соп 

Съществуващ местен 
път 

48. Червен 
бряг 

80501.251.3 2,895 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

49. Червен 
бряг 

80501.251.4 2,501 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

50. Червен 
бряг 

80501.251.5 3,498 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

51. Червен 
бряг 

80501.251.7 5,416 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

52. Червен 
бряг 

80501.251.8 2,428 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Соп 

Използва се за нива 

53. Червен 
бряг 

80501.501.2 1,171 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Соп 

Използва се за нива 

54. Червен 
бряг 

80501.501.3 1,197 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Соп 

Стопански двор, 
складов обект 

55. Червен 
бряг 

80501.501.4 0,762 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Соп 

Стопански двор, 
складов обект 
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56. Червен 
бряг 

80501.501.5 0,904 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Соп 

Стопански двор, 
складов обект 

57. Червен 
бряг 

80501.501.9 1,261 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Соп 

Стопански двор, 
складов обект 

2. Червен 
бряг 

80501.501.10 1,517 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За складова 
база 

Соп 

Стопански двор, 
складов обект 

58. Червен 
бряг 

80501.501.20 2,963 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Соп 

Съществуващ 
частично асфалтов път 

59. Червен 
бряг 

80501.501.22 7,683 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За база за 
селскостопанск

а или 
горскостопанск

а техника 

Соп 

Налични 3 бр. 
стопански и складови 

сгради 

60. Червен 
бряг 

80501.501.23 
3,267 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За база за 
селскостопанск

а или 
горскостопанск

а техника 

Соп 

Налични 3 бр. 
стопански и складови 

сгради 

61. Червен 
бряг 

80501.807.57 

 

4,797 

Част 

(от общо 
11, 947) 

Поземлен 
имот 

Урбанизиран
а територия 

Обществен 
селищен парк, 

градина 

Терен за транспорта 

Територии заети от 
бивша Жп 

инфраструктура –
планиран ПУП за път 
с озеленяване – имоти 

80501.807.67 

80501.807.68 

80501.807.69 

62. Червен 
бряг 

80501.807.67 

4,393 

Част (от 
общо – 

5,079) 

 

Поземлен 
имот 

Урбанизиран
а територия 

За друг вид 
озеленени 

площи 

Оз 

Урбанизирана 
територия 

 

63. Червен 
бряг 

80501.807.68 0,698 
Поземлен 

имот 

Урбанизиран
а територия 

За друг 
поземлен имот 
за движение и 

транспорт 

Оз 

Урбанизирана 
територия 

64. Червен 
бряг 

80501.807.69 0,842 
Поземлен 

имот 

Урбанизиран
а територия 

За друг 
поземлен имот 
за движение и 

транспорт 

Оз 

Урбанизирана 
територия 

65. Червен 
бряг 

80501.807.72 

0,879 

Част (от 
общо 
7,804) 

Поземлен 
имот 

Урбанизиран
а територия 

За 
второстепенна 

улица 

Оз 

Урбанизирана 
територия 

66. Червен 
бряг 

80501.911.103 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Съществуваща вила 

67. Червен 

бряг 
80501.911.104 0,600 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Съществуваща вила 

68. Червен 
бряг 

80501.911.603 1,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Съществуващо лозе 

69. Червен 
бряг 

80501.911.604 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Съществуващо лозе 
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70. Червен 
бряг 

80501.911.619 0,431 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Съществуващо лозе 

71. Червен 
бряг 

80501.911.620 0,403 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Съществуващо лозе 

72. Червен 
бряг 

80501.911.621 2,066 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид нива 
Ов 

 Съществуващо лозе 

73. Червен 
бряг 

80501.911.622 2,360 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид нива 
Ов 

Съществуваща вила 

74. Червен 
бряг 

80501.912.99 1,951 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Полски път 

75. Червен 
бряг 

80501.915.656 1,741 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид нива 
Ов 

Съществуваща вила 

76. Червен 
бряг 

80501.920.472 3,108 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуващо лозе с 
постройка 

77. Червен 
бряг 

80501.951.2 0,989 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

78. Червен 
бряг 

80501.951.3 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

79. Червен 
бряг 

80501.951.6 0,497 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

80. Червен 
бряг 

80501.951.21 1,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се за нива 

81. Червен 
бряг 

80501.951.22 1,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се за нива 

82. Червен 
бряг 

80501.951.43 1,239 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

 

83. Червен 
бряг 

80501.951.46 0,450 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

84. Червен 
бряг 

80501.951.48 
0,600 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

85. Червен 
бряг 

80501.951.50 0,601 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

86. Червен 
бряг 

80501.951.51 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

87. Червен 
бряг 

80501.951.52 1,935 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Съществуващ полски 
път 
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88. Червен 
бряг 

80501.951.53 1,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се като нива 

89. Червен 
бряг 

80501.951.55 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

90. Червен 
бряг 

80501.951.80 2,308 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се като 
полски път 

91. Червен 
бряг 

80501.951.81 0,627 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

92. Червен 
бряг 

80501.951.88 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

93. Червен 
бряг 

80501.951.90 0,586 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

94. Червен 
бряг 

80501.951.91 0,755 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Съществуващо лозе 

95. Червен 
бряг 

80501.951.92 0,247 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се като 
полски път 

96. Червен 
бряг 

80501.951.93 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

97. Червен 
бряг 

80501.951.94 0,628 
Поземлен 

имот 

Земеделска 

територия 
Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

98. Червен 
бряг 

80501.951.95 0,610 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

99. Червен 
бряг 

80501.951.96 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

100. Червен 
бряг 

80501.951.104 0,854 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се като път 

101. Червен 
бряг 

80501.951.112 0,817 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Съществуващо лозе 

102. Червен 
бряг 

80501.951.113 0,336 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуващо дворно 
място 

103. Червен 
бряг 

80501.951.114 4,891 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Съществуващ път 

104. Червен 
бряг 

80501.951.115 0,622 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

105. Червен 
бряг 

80501.951.116 0,636 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 
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106. Червен 
бряг 

80501.951.288 1,682 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Съществуващ път 

107. Червен 
бряг 

80501.951.309 0,615 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

108. Червен 
бряг 

80501.951.315 0,559 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Съществуващ път 

109. Червен 
бряг 

80501.951.319 0,999 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Съществуващо лозе 

110. Червен 
бряг 

80501.951.320 0,743 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

111. Червен 
бряг 

80501.951.336 2,171 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Съществуващ път 

112. Червен 
бряг 

80501.951.375 2,875 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Съществуващ път 

113. Червен 
бряг 

80501.951.376 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

114. Червен 
бряг 

80501.951.382 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

115. Червен 
бряг 

80501.951.383 0,749 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се като нива 

116. Червен 
бряг 

80501.951.384 1,175 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Съществуващ път 

117. Червен 
бряг 

80501.951.385 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

118. Червен 
бряг 

80501.951.452 0,574 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се като нива 

119. Червен 
бряг 

80501.951.454 2,141 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

120. Червен 
бряг 

80501.951.455 1,009 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

121. Червен 
бряг 

80501.951.466 0,439 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

122. Червен 
бряг 

80501.951.481 2,248 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

123. Червен 
бряг 

80501.951.483 0,881 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 
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124. Червен 
бряг 

80501.951.484 1,106 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

125. Червен 
бряг 

80501.951.511 4,460 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

126. Червен 
бряг 

80501.951.548 2,061 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

127. Червен 
бряг 

80501.951.549 0,471 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се като нива 

128. Червен 
бряг 

80501.951.550 0,793 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

129. Червен 
бряг 

80501.951.572 0,771 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Овощна 
градина 

Ов 

Използва се като нива 

130. Червен 
бряг 

80501.951.573 1,768 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

131. Червен 
бряг 

80501.951.574 0,472 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се като нива 

132. Червен 
бряг 

80501.951.608 0,119 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се за път 

133. Червен 
бряг 

80501.951.610 0,446 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се за път 

134. Червен 

бряг 
80501.952.5 1,000 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

135. Червен 
бряг 

80501.952.7 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

136. Червен 
бряг 

80501.952.8 0,483 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се за път 

137. Червен 
бряг 

80501.952.17 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

138. Червен 
бряг 

80501.952.18 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

139. Червен 
бряг 

80501.952.85 0,624 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се като нива 

140. Червен 
бряг 

80501.952.86 0,910 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се като нива 

141. Червен 
бряг 

80501.952.91 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 
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142. Червен 
бряг 

80501.952.98 0,931 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

143. Червен 
бряг 

80501.952.99 0,600 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

144. Червен 
бряг 

80501.952.150 1,049 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се като път 

145. Червен 
бряг 

80501.952.151 0,601 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

146. Червен 
бряг 

80501.952.391 2,359 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

147. Червен 
бряг 

80501.952.392 1,005 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

148. Червен 
бряг 

80501.952.393 0,614 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се като нива 

149. Червен 
бряг 

80501.952.394 2,253 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

150. Червен 
бряг 

80501.952.395 0,835 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

151. Червен 
бряг 

80501.952.396 2,090 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

152. Червен 
бряг 

80501.952.397 0,310 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

153. Червен 
бряг 

80501.952.398 0,898 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

154. Червен 
бряг 

80501.952.399 1,995 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 
Ов 

Използва се като нива 

155. Червен 
бряг 

80501.952.422 3,461 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Овощна 
градина 

Ов 

Съществуваща вила и 
стопански сгради 

156. Червен 
бряг 

80501.952.423 0,310 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

157. Червен 
бряг 

80501.952.525 1,398 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се като път 

158. Червен 
бряг 

80501.952.532 0,105 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се като път 

159. Червен 
бряг 

80501.952.542 0,048 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 

селскостопанск
и, горски, 

ведомствен път 

Ов 

Използва се като път 



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

 

 

 

 

 

110 

160. Червен 
бряг 

80501.952.682 2,795 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се като път 

161. Червен 
бряг 

80501.954.130 2,556 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Ов 

Използва се като път 

162. Червен 
бряг 

80501.954.158 0,596 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

163. Червен 
бряг 

80501.954.162 0,951 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 
Ов 

Използва се като нива 

164. Реселец 62503.45.8 30,165 
Поземлен 

имот 

Урбанизиран
а територия 

За почивен 
лагер 

Ос 

Съществуващ почивен 
лагер 

165. Реселец 62503.281.7 1,410 
Поземлен 

имот 

Урбанизиран
а територия 

За курортен 
хотел, почивен 

дом 

Ос 

Съществуващ почивен 
дом, хотел 

166. Реселец 62503.344.1 1,589 
Поземлен 

имот 

Горска 
територия 

За 
туристическа 

база, хижа 

Ос 

Съществуващ почивен 
дом, хотел 

Хижа Момина сълза 

167. Реселец 62503.347.1 15,044 
Поземлен 

имот 

Горска 
територия 

За санаториум, 
балнеосанатор

иум, 
профилакториу

м 

Ос 

За санаториум, 
балнеосанаториум, 
профилакториум 

168. Реселец 62503.375.30 8,910 
Поземлен 

имот 

Горска 
територия 

Широколистна 
гора 

Ос 

Има съществуващи 
бунгала, трафопост и 
чакълирани пътища – 

яз. Реселец 

169. Реселец 62503.0.518 11,817 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопанск

и, горски, 
ведомствен път 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор 

170. Реселец 62503.227.4 3,794 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор 

171. Реселец 62503.227.5 2,213 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор 

172. Реселец 62503.227.6 2,181 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор 

173. Реселец 62503.227.7 3,667 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор 

174. Реселец 62503.227.8 1,617 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор 

175. Реселец 62503.227.9 0,699 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор 

176. Реселец 62503.227.10 0,698 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор 
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След извършената  на теренната работа от екипа изготвил ДОСВ се установи, че почти 
всички описани нови устройствени зони и предвиждания в рамките на защитена зона 
BG0001014 “Карлуково“ са съществуващи. Всички предвиждания за Уз и територии възлизат 
на 430,43 дка или около 0,15% от общата площ на зоната. 

Но реално новозасегнатата площ от защитената зона в резултат на предвижданията 
на ОУП се очаква само в имоти в землищата на гр. Червен бряг, с. Реселец и с. Рупци, а 
именно:  

1. Червен бряг - имот 80501.143.4 с площ от 15,864 дка и НТП-Ливада за УЗ-ДопСоп - 
Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети с тръстика; 

2. Червен бряг - имот 80501.143.12 с площ от 0,455 дка и НТП-Нива за УЗ-ДопСоп - 

Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети с тръстика; 

3. Червен бряг – имот 80501.170.4 с площ от 4,381 дка и НТП- Пасище за УЗ-Пп1 - 

Пасище обрасло с рудерална растителност; 

4. Червен бряг - имот 80501.500.11 с площ от 0,982 дка и НТП-Пасище за УЗ-Пп1 - 

Пасище до съществуващ стопански двор; 

5. Червен бряг – имот 80501.180.4 с площ от 7,781 дка и НТП-Изоставено трайно 
насаждение за УЗ-Допустим Жм - Самозалесила се дървестна растителност; 

6. Червен бряг – имот 80501.181.11 с площ от 27,553 дка и НТП-Пасище  за УЗ-

Допустим Жм - Рудерализирано пасище; 

7. Реселец – имот 62503.375.30 с площ от 8,910 дка и НТП-Широколистна гора за УЗ-Ос 
- Има съществуващи бунгала, трафопост и чакълирани пътища – яз. Реселец; 

8. Рупци – имот 63361.290.1 с площ от 14,073 дка част (от обща площ 151,455) и НТП-

Пасище за Устройствена територия - За гробищен парк - 1.4073 ха от този имот отреждаме за 
гробищен парк - разширение на съществуващия на база геодезическо заснемане (заета е вече 

177. Реселец 62503.227.11 6,030 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор 

178. Реселец 62503.227.12 5,179 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Пп1 

Съществуващ 
стопански двор 

179. Рупци 63361.0.477 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Депо за битови 
отпадъци 
(сметище) 

За рекултивация 

180. Рупци 63361.290.1 

14,073 

част (от 
обща 
площ 

151,455) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

За гробищен парк 

1.4073 ха от този имот 
отреждаме за 

гробищен парк - 
разширение на 

съществуващия на 
база геодезическо 
заснемане (заета е 
вече част от тази 

площ) и предвиждане 
за разширение. 

8,469 дка са неусвоени 
от 14,043 дка 
предвидени за 

гробище. 

Обща площ 430,43     
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част от тази площ) и предвиждане за разширение. 8,469 дка са неусвоени от 14,043 дка 
предвидени за гробище. В резулта на теренната работра се установи, че 8,469 дка от 
обособената площ за гробищен парк представлява 6210 местообитание. 

Но реално новозасегнатата площ от защитената зона в резултат на новите 
предвижданията на ОУП се очаква само в землищата на гр. Червен бряг, с. Реселец и с. 
Рупци в УЗ и територии от типа – ДопСоп, Пп1, Допустим Жм, Ос и за гробище парк на 
обща площ от , от които може да се очаква въздействие върху природните местообитабния 
и местообитанията на видове предмет на опазване в ЗЗ BG0001014 „Карлуково“ или 
0,027%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.1 Изглед към територия за транспорта – имот 807.57 съгласно ОУП в 
землището на гр. Червен бряг. 
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Фиг. 5.2 Изглед към УЗ Оз – масив 807 съгласно ОУП в землището на гр. Червен 
бряг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типове природни местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0001014 

Карлуково 
 

 

Фиг. 5.3 Изглед към УЗ Соп – масив 166 и 501 съгласно ОУП в землището на гр. Червен 
бряг. 
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Фиг. 5.4 Изглед към УЗ Соп – имот 248.4 и 248.5 съгласно ОУП в землището на гр. Червен 
бряг. 
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Фиг. 5.5 Изглед към УЗ ДопЖм – имот 181.11 съгласно ОУП в землището на гр. Червен 
бряг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.6 Изглед към УЗ Ов масив 951 и 952 съгласно ОУП в землището на гр. Червен бряг. 
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Фиг. 5.7 Изглед към УЗ ДопСоп – имот 139.12 съгласно ОУП в землището на гр. Червен 
бряг. 

 

5.1.1 Оценка степента на въздействие на предвижданията на ОУП върху природните 

местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0001014 „Карлуково“ 

 

В ОУП на община Червен бряг се предвижда изграждане на нови устройствени зони в 
границите на защитена зона BG0001014 „Карлуково“.  

В рамките на теренните проучвания се установи, че въздействие се очаква само 
върху едно природно местообитание предмет на опазване в защитената зона: 6210 

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) 

(*важни местообитания на орхидеи). 
6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco 

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). 
Представляват ксеротермни и ксеромезотермни тревни съобщества от разреда Festucetalia 

valesiacae. Имат вторичен произход и се формират на мястото на изсечени в миналото 
широколистни листопадни гори. Формират пасищни територии по хълмистите терени. Най-

често доминантни видове са Dichantium ischaemum, Chrysopogon gryllus, Stipa spp., Festuca 

valesiaca, Poa angustifolia  и др. На някои места, предимно в района на Предбалкана, тези 
съобщества се характеризират с по-мезофилен характер. Важните места за орхидеи се 
определят, ако в конкретно местообитание се срещат голям брой орхидеи, ако е установена 
популация поне на един вид от тях, но той е нетипичен за тази територия, и ако сa установени 
един или няколко вида орхидеи, редки за тази територия. 

 

Въздействия 

» Пряко унищожаване в мястото на изграждане на УЗ: Съгласно МОСВ (2013), площта 
на местообитанието в защитена зона „Карлуково” е 54011,2 дка.  
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Предвижданията на ОУП засягат само в  землището на с. Рупци – имот 63361.290.1 с 
площ от 14,073 дка част (от обща площ 151,455) и НТП-Пасище за Устройствена територия - За 
гробищен парк, като в резултат на обследването се устави, че засегнатата площ от природно 
местообитание 6210 е само 8,469 дка в границата на имота.  

Общата площ от местообитание 6210, която ще се засегне при обособяване на територията 
като гробище парк е 8,469 дка, възлизащо на 0.15%. Природозащитното състояние на 
местообитанието по Параметър 1.1. Заемана площ от природното местообитание в обхвата на 
зоната, е „неблагоприятно - лошо”. Отнемането на 0.15% от площта му няма да промени 
състоянието му. Това въздействие се определя като незначително.  

В участъците, заети от местообитание 6210 в обхвата на част от имот 63361.290.1 в 
площта от  8,469 дка са установени следните видове растения: 

 

Вид – латинско име Българско име 

Festuca pratensis Ливадина 

Dactylis glomerata Ежова главица 

Eryngium campestre Обикновен ветрогон 

E. palmatum Длановиден ветрогон 

Equisetum palustre Блатен хвощ 

Aristolochia clematitis Вълча ябълка 

Agrimonia eupatoria Камшик 

Urtica dioica Обикновена коприва 

Galium aparine Лепка 

Euphorbia cyparissias Кипарисова млечка 

Е. niciciana Ничичиева млечка 

Ranunculus acris Обикновено лютиче 

Vicia grandiflora Едроцветна глушина 

V. cracca Обикновена глушина 

Bromus mollis Мека овсига 

B. squarosus Обикновена овсига 

Hypericum perforatum Жълт кантарион 

Tragopogon dubius Козя брада 

Cichorium inthybus Синя жлъчка 

Medicago lupulina Люцерна 

Achillea millefolium Бял равнец 

Colchicum autumnale Есенен мразовец 

Plantago lanceolata Живовлек 

Melilotus officinalis Бяла комунига 

Galium album Бяло еньовче 

G. verum Обикновено еньовче 

Convolvulus arvensis Поветица  
Potentilla argentea Сребрист очиболец 

Coronilla varia Глушина 

Linum austriacum  Лен 

Salvia verticillata Конски босилек 

Sambucus nigra Черен бъз 

S. ebulus Тревист бъз 

Morus nigra Черница 

Amorpha fruticosa Черна акация 

Cornus mas Дрян 

Clematis vitalba Повет 
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Rosa canina Шипка 

Prunus cerasifera Джанка 

Crataegus monogyna Обикновен глог 

Cirsium arvense Паламида 

Rubus caesius Къпина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.8 Местоположение на местообитание 6210 в УЗ – за гробищен парк в имот 
63361.290.1 (8,469 дка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.9 Входът на съществуващият гробищен парк 
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Фиг.5.10 Природно местообитание 6210 в в УЗ – за гробищен парк в имот 63361.290.1 
(8,469 дка). 

 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 
 

 

Фрагментация: Осъществяването на УЗ – гробищен парк ще фрагментира един полигон. 

Това представлява 0.015% от площта на местообитанието в зоната. Природозащитното 
състояние на местообитанието по Параметър 2.1. Фрагментация в рамките на местообитанието, 

е „благоприятно” (МОСВ 2013). Съгласно Зингстра и кол. (2009), фрагментация от 0.015% няма 
да промени състоянието му по този показател. Въздействието ще е незначително. 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 
 

Промяна на структурата и видовия състав: Характера на УЗ не предполага промяна на 
структурата и видовия състав на местообитанието извън засегнатите площи. Въздействие няма 
да има. 

Кумулативен ефект: Според данните, с които разполагаме, 4 ИП засягат 
местообитанието, като засегнатите площи възлизат на 552.166 дка (липсват данни за още 5 ИП). 
Заедно с настоящото ИП, тази площ ще е 560.635 дка, или 1.037%. Отнемането на тази площ 
няма да промени природозащитното състояние на местообитанието. Имайки предвид ниския 
процент засегната площ от настоящото Уз – гробищен парк, кумулативното въздействие може 
да се определи като незначително. 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 
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Нахлуване на неместни видове. Въздействието на този фактор се увеличава при 
използването на инвазивни видове за залесяване и при ландшафтното оформяне на зоната при 
използване на нетипични за района растителни видове. 

Таблица 5.3 Въздействия върху местообитание 6210 в землище с. Рупци 
 

 Параметри и  
Обща площ 

 
Видов състав 

 
Инвазивни видове  

 Въздействия    
 

       
 

        
 

Пряко унищожение на 
 Очаква се въздействие върху    Очаква се  

 8,469 дка от площта на  Очаква се въздействие  
 

местообитанието    въздействие  

 местообитанието    
 

       
 

 Граници (екотон) на  Очаква се въздействие 
 Очаква се въздействие 

 Очаква се въздействие 
 

местообитанието      

     
 

Фрагментация 
 Очаква се въздействие 

 Очаква се въздействие 
 Очаква се въздействие 

 

   
  

       
 

Опасност от битово и др.      Очаква се въздействие  

замърсявания (напр. аварии  Очаква се въздействие  Очаква се въздействие  
 

   
  

в инфраструктурата).      
 

      
 

   Очаква се слабо кумулативно 
 Очаква се слабо  Очаква се слабо 

 

Кумулативно въздействие 
  кумулативно  кумулативно  

 въздействие   
 

    въздействие  въздействие  

      
 

        
 

 

С реализирането на проекта за ОУП на община Червен бряг не са предвидени 
допълнителни територии за урбанизиране включени в защитена зона BG 00001014 „Карлуково“ 

и при неговата реализация не се очакват преки негативни въздействия върху други типове 
природни типове местообитания предмет на опазване в зоната. 

 

5.1.3 Степен на въздействия върху местообитания и популациите на приоритетни 
животински видовете - предмет на опазване на защитена зона BG0001014 „Карлуково“  

Фаунистичният комплекс включва видове с преобладаващо евросибирско и европейско 
разпространение. 

Оценката на състоянието и въздействието на планираните устройствени зони в ОУП на 
община Червен бряг 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 BG0001014 „Карлуково“, 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 Червен бряг. 

 

5.1.3.1 Очаквано въздействие върху безгръбначните животни предмет на опазване в 
защитена зона BG0001014 „Карлуково“ 

Единадесет вида безгръбначни животни, включени единствено в Директива 92/43/ЕЕС са 
предмет на опазване в ЗЗ „Карлуково”. 

 

Ручеен рак (Austropotamobius torrentium) - За Защитена Зона „Карлуково” регистрациите 
от региона са под съмнение. Разглежданият терен не е потенциално местообитание за вида. 

 

Бисерна мида (Unio crassus) - Видът е рядък за ЗЗ (R). Този вид е разпространен по 

цялата българска част на река Дунав и съседните мочурища и блата, в долните течения на 
реките, които се вливат в Дунав, долните течения на р. Искър, Марица и Тунджа, езерото 
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Сребърна. Псамо-пелофилен вид, срещан често в бавно течащи води на дълбочина до 1-1.5 м. 
Вариабилен. 

 

Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis) - Видът е много рядък за ЗЗ (V). Този вид  
е разпространен по цялата българска част на река Дунав и реките, които се вливат в нея. 

Разпространен е и в Централна и Южна Европа. Среща се в бавно течащи води, обикновено 
върху твърд субстрат. Той е един от най-обилните и често срещани видове в река Дунав. 

 

Coenagrion ornatum- Видът е рядък за ЗЗ (R). Обитава средните и долни течения на потоци 
и малки реки в голяма част от страната. Установен е и при вточната и отточната части на 
стагнантни водоеми (Зингстра и кол., ред. 2009). 

 

Въздействия: 
 

- Поради характера на Уз и територии  и липсата на водни екосистеми, които се 
засягат от реализацията на ОУП, въздействие върху четирите вида водни безгръбначни 
представители от тази група и техните местообитания не се очаква   

(0). 
 
- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – 

Разглежданият терен е земеделска земя. Не се очаква въздействие върху местообитанията 
или бариерен ефект (0). 

 
- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (0). 
 
- Безпокойство по време на строителството – Не се очаква въздействие. 
 
- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на 

ОУП, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви (0). 
 

Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) - Видът е рядък за ЗЗ (R). Обикновения сечко и 
ларвите му са предимно в дървесината на стари дъбови дървета. 

 

Бръмбар рогач (Lucanus cervus) - Видът е рядък за ЗЗ (R). Обитател основно на стари 
дъбови гори. 

 

Буков сечко (Morimus funereus) - Видът е рядък за ЗЗ (R). Обитател предимно на стари 
букови гори. 

 

Алпийска розалиа (Rosalia alpina) - Видът е рядък за ЗЗ (R).Обитател предимно на 

букови гори. Ларвите се развиват в стари букови дървета и изсичането им се счита за основна 
причина за намаляване на числеността на розалиата в Европа 

 

Въздействия: 
 

Четирите вида бръмбари (Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Morimus funereus, Rosalia 
alpina) предмет на опазване в зоната, са свързани с гори, а терените определение за УЗ и 
територии в рамките на ОУП представляват земеделска земя и урбанизирани територии. 

 

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на видовете – Разглежданите терени 
са земеделска земя и урбанизирани територии. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията (0). 

 
- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (0). 
 
- Безпокойство по време на строителството – Не се очаква въздействие (0). 
 
Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на 

плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви (0). 
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Catopta thrips - Видът е много рядък за ЗЗ (V). В България се среща в изолирани находища 
в ниските и топли части на страната. Засега известен у нас от Сливенска Стара Планина, 

Пловдив, Реселец и Балчик, като последните десетилития е потвърдена единствено в района на 
Балчик и Реселец. По резултати от теренното изследване в ЗЗ BG0001014 няма нито оптимални, 
нито потенциални местообитания за вида. Включването на вида в зоната е неправилно, като 
причина за това е грешно съобщение от с. Реселец, което се намира в зона „Карлуково”.  

Находището при Балчик обаче е почти напълно унищожено. Обитава тревисти и степни 
местообитания. Гъсениците се хранят с пелин (Зингстра и кол., ред. 2009). 

Въздействия: 
 

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида – разглежданите територии 
извън тези на урбанизираниет може условно да се разглежда като местообитание на вида, но 
той не се среща. Предвид статусът на популацията му в зоната По резултати от теренното 
изследване в ЗЗ BG0001014 няма нито оптимални, нито потенциални местообитания за вида. 
Включването на вида в зоната е неправилно, като причина за това е грешно съобщение от с. 
Реселец, което се намира в зона „Карлуково”, може да се твърди, че въздействие в резултат на 
нарушаване на потенциални местообитания няма да има (0). 

 
- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Видът не се среща в района на 

предвижданията на ОУП. Не се очаква въздействие (0). 
 
- Безпокойство по време на строителството – Вида не се среща в района.  
Не се очаква въздействие (0). 
 
- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на 

ОУП, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви (0). 

 

Lycaena dispar - Видът е рядък за ЗЗ (R). В България се среща почти навсякъде из открити 
припечни места край езера, вади, канавки и други влажни зони по брегове с хранителните 
растения – Rumex hydrolapathum, Rumex crispus, Rumex aquaticus (Зингстра и кол., ред. 2009). 

 

Въздействия: 
 

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида – Разглежданите територии 
от ОУП не са местообитание на вида. Не се очаква въздействие върху местообитанията на 
вида (0). 

 
- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Видът не се среща в района на 

предвижданията на ОУП. Не се очаква въздействие (0). 
 
- Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на 

предвижданията на ОУП. Не се очаква въздействие (0). 
 
- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на 

предвижданията на ОУП, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви (0). 

 

Odontopodisma rubripes - Видът е рядък за ЗЗ (R). Съобщаван и намиран в Западна и 

Централна Стара планина (на изток до Калоферска планина), Предбалкана (Реселец) и най-

южните части на Дунавската равнина (Бяла Черква), както и в две изолирани находища в 
Западни Родопи (Девин) и в Сакар (около връх Вишеград). Обитава мезофитни тревисти и 
храсталачни асоциации, в окрайнини на гори и в субалпийския пояс. Според непубликувани 
данни, резултат от преглеждане на наличните материали, съобщенията за вида от страната са 
погрешни и се отнасят до близкия вид Odontopodisma montana Kis, 1962 (Зингстра и кол., ред. 
2009). 
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Въздействия: 
 

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида – Разглежданите 

предвижданията на ОУП не е местообитание на вида – той е земеделска земя със сух, 
ксерофитен характер, отдалечено от гори и с липса на храсти или полухрасти. Не се очаква 
въздействие върху местообитанията на вида (0). 

 
- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Вида не се среща в района на плана. Не се 

очаква въздействие (0). 

- Безпокойство по време на строителството – Вида не се среща в района на плана. Не се 
очаква въздействие (0). 

 
- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на 

плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви (0). 

 

Като цяло, предвижданията на ОУП  няма да окажат съществено негативно 
въздействие върху целевите видове безгръбначни животни и техните местообитания, 
предмет на опазване в Защитена Зона „Карлуково”. 

 

5.1.3.2 Очаквано въздействие върху риби предмет на опазване в защитена зона 
BG0001014 „Карлуково“ 

Пет вида риби са предмет на опазване в ЗЗ „Карлуково”: Распер (Aspius aspius), Черна 
(балканска) мряна (Barbus meridionalis), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка 
(Rhodeus sericeus amarus) и Балкански щипок (Sabanejewia aurata) 

 

Въздействия: 
 

- Поради характера на ИП и липсата на водни екосистеми, които се засягат от 
реализацията на предвижданията на ОУП , въздействие върху представители от тази 
група и техните местообитания няма (0). 

 
- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – 

Разглежданите територии са предимно урбанизирани територии и земеделска земя. Не се 
очаква въздействие върху местообитанията или бариерен ефект (0). 

 
- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (0). 
 
- Безпокойство по време на строителството – Не се очаква въздействие (0). 
 
- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на 

предвижданията на ОУП , то кумулативно въздействие не би могло да се прояви (0). 

 

5.1.3.3 Очаквано въздействие върху земноводни и влечуги предмет на опазване в 
защитена зона BG0001014 „Карлуково“ 

 

Според данните от стандартния формуляр в Защитена Зона „Карлуково” се срещат 6 вида 
земноводни и влечуги от приложение ІІ на Директивата 92/43. 

 

Земноводни предмет на опазване в ЗЗ „Карлуково” 
 

Червенокоремна бумка (Bombina bombina)  

Среща се в ниските части на страната до около 250 m н.в. Обитава естествени и 
изкуствени езера, реки, потоци, канали, временни локви и наводнени коловози. Предпочита 
водоеми с обилна растителност. Активна е денем и привечер, но през брачния период и през 
голямата част от нощта. Храни се с насекоми, червеи, охлюви и други безгръбначни животни. 
Размножителният период обикновено е през втората половина на април и май. Женската снася 
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от 80 до 300 яйца. Те се прикрепят към водни растения или към субстрата поединично или на 
малки групи. Хибернацията е от ноември до март-април (Бисерков 2007). 

Оценка на вида в зоната. 
В стандартния формуляр на защитената зона липсват числени данни за популацията на 

вида – той е означен като много рядък (V). Според данните от проект „Картиране и определяне 
на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 
видът е установен в ЗЗ. Площта на потенциалните му местообитания е 27804,2 дка, в т.ч. 19,1 

дка оптимални местообитания. 
Оценка на вида в района на плана. 
Съгласно данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и собствените ни проучвания, в в 
землището на гр. Червен бряг в УЗ ДопСоп и имоти 80501.143.4  с площ от 15,864 дка и НТП-

Ливада (Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети с тръстика) и 80501.143.12 с 
площ от 0,455 дка и НТП-Нива (Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети с тръстика) 
попадат потенциални местообитания на вида. Общо засегната площ е 16,319 дка от 
потенциални местообитания на вида в зоната или 0,06%. 

 

Фиг. 5.11 Местоположение на УЗ – ДопСоп в потенциални местообитания на Bombina 

bombina 
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фиг. 5.12 Потенциални местообитания на Bombina bombina в УЗ – ДопСоп в 
землището на гр. Червен бряг (м. Май 2018 г.). 

 

Въздействия 

Унищожаване на местообитания 

Двата имота са потенциални местообитания на вида, като се засягат пряко. Унищожаване 
на местообитания на вида ще се реализира на площ от 16,319 дка в УЗ-ДопСоп от потенциални 
местообитания на вида в зоната или 0,06%., което може да се определи като незначително.  

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитания 

Засягат се само 16,319 дка от потенциални местообитания на вида в зоната или 0,06%, 

което няма да доведе до значима фрагментация на местообитания на вида в зоната. 
Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
Безпокойство 

Видът е нечувствителен към безпокойство. Въздействие няма да има. 

Бариерен ефект 

Двата имота засягат потенциални местообитания на вида, но реално в района съществува 
регулацията на Червен бряг и улична мрежа, която вече игра роля за бариера за вида, като не са 
налични подходящи местообитания за разпространение на вида в тази посока, тъй акто всички 
имоти са силно убранизирани и има интензификация на транспорта. Най-близките възможни 

местообитания на вида се намират в съседно разположената река Златна панега, която е 
дигирана и отново тези диги играят ролята на бариера за разпространение на вида. 

Бариерен ефект няма да има. 

Смъртност 

При теренните работи по изготвяне на ДОСВ не са установени екземпляри от вида. 
Смъртност няма да има. 

      

Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) – В ЗЗ видът е отбелязан като типичен (С). 
Обитава потоци, реки, канали, езера, язовири, блата, временни изкопи, наводнени коловози по 
черни пътища и др. Среща се също и в силно обрасли и в замърсени водоеми. Видът не е 
установен на територията на новопредвидените УЗ и територии от ОУП. 

 

Въздействия: 
 

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на видовете, бариерен ефект – 

Разглежданият терен не е местообитание на видовете. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (0). 

 
- Пряко унищожаване на екземпляри от видовете – Не се очаква въздействие (0). 
 
- Безпокойство по време на строителството – Видовете не се среща в района на плана.  
Не се очаква въздействие (0). 
 
- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на 

плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви (0). 

 

Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) 
Местообитанията му са свързани с водните екосистеми. В България е разпространен до 

надморска височина от 1400 ш. Обитава блата, наводнени изкопи и други застояли водоеми, 
като предпочита изобилстващите с подводна растителност. 
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В ЗЗ видът е отбелязан като наличен (Р). Присъствието на гребенестия тритон е свързано с 
наличието на вода. Обитава застояли, обрасли с водна растителност водоеми и техните 
околности. В рамките на зоните видът са среща в изолирани находища във малки локви край 
реките. 

Оценка на вида в зоната. 
В стандартния формуляр на защитената зона 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 (С) 2% >= р > 0%. Степента на 
опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (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. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), видът е установен в ЗЗ. Площта на 
потенциалните му местообитания е 105615 дка, в т.ч. 2100 дка оптимални местообитания. 

Оценка на вида в района на плана. 
Съгласно данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и собствените ни проучвания, в в 
землището на гр. Червен бряг в УЗ ДопСоп и имоти 80501.143.4  с площ от 15,864 дка и НТП-

Ливада (Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети с тръстика) и 80501.143.12 с 
площ от 0,455 дка и НТП-Нива (Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети с тръстика) 
попадат потенциални местообитания на вида. Общо засегната площ е 16,319 дка от 
потенциални местообитания на вида в зоната или 0,015%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.13 Местоположение на УЗ – ДопСоп в потенциални местообитания на Triturus 

karelinii 
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Въздействия: 
 

Унищожаване на местообитания 

Двата имота са потенциални местообитания на вида, като се засягат пряко. Унищожаване 
на местообитания на вида ще се реализира на площ от 16,319 дка в Уз-ДопСоп от потенциални 
местообитания на вида в зоната или 0,015%., което може да се определи като незначително.  

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитания 

Засягат се само 16,319 дка от потенциални местообитания на вида в зоната или 0,015%, 

което няма да доведе до значима фрагментация на местообитания на вида в зоната. 
Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
Безпокойство 

Видът е нечувствителен към безпокойство. Въздействие няма да има. 

Бариерен ефект 

Двата имота засягат потенциални местообитания на вида, но реално в района съществува 
регулацията на Червен бряг и улична мрежа, която вече игра роля за бариера за вида, като не са 
налични подходящи местообитания за разпространение на вида в тази посока, тъй акто всички 
имоти са силно убранизирани и има интензификация на транспорта. Най-близките възможни 
местообитания на вида се намират в съседно разположената река Златна панега, която е 
дигирана и отново тези диги играят ролята на бариера за разпространение на вида. 

Бариерен ефект няма да има. 

Смъртност 

При теренните работи по изготвяне на ДОСВ не са установени екземпляри от вида. 
Смъртност няма да има. 

 

Влечуги предмет на опазване в ЗЗ „Карлуково” 
 

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. 

 

Оценка на вида в зоната. 
В стандартния формуляр на защитената зона липсват числени данни за популацията на 

вида – той е означен като типичен (C). Според данните от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 
видът е установен в ЗЗ. Площта на потенциалните му местообитания е 37367,3дка, в т.ч. 5292,4 

дка оптимални местообитания. 
Оценка на вида в района на плана. 
Съгласно данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и собствените ни проучвания, в в 
землището на гр. Червен бряг в УЗ ДопСоп и имоти 80501.143.4  с площ от 15,864 дка и НТП-

Ливада (Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети с тръстика) и 80501.143.12 с 
площ от 0,455 дка и НТП-Нива (Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети с тръстика) 
попадат потенциални местообитания на вида. Общо засегната площ е 16,319 дка от 
потенциални местообитания на вида в зоната или 0,043%. 
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Фиг. 5.14 Местоположение на УЗ – ДопСоп в потенциални местообитания на Emys 

orbicularis 

 

Въздействия 

 

Унищожаване на местообитания 

Двата имота са потенциални местообитания на вида, като се засягат пряко. Унищожаване 
на местообитания на вида ще се реализира на площ от 16,319 дка в УЗ-ДопСоп от потенциални 
местообитания на вида в зоната или 0,043%., което може да се определи като незначително.  

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитания 

Засягат се само 16,319 дка от потенциални местообитания на вида в зоната или 0,043%, 

което няма да доведе до значима фрагментация на местообитания на вида в зоната. 
Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
Безпокойство 

Видът е нечувствителен към безпокойство. Въздействие няма да има. 

Бариерен ефект 

Двата имота засягат потенциални местообитания на вида, но реално в района съществува 
регулацията на Червен бряг и улична мрежа, която вече игра роля за бариера за вида, като не са 
налични подходящи местообитания за разпространение на вида в тази посока, тъй акто всички 
имоти са силно убранизирани и има интензификация на транспорта. Най-близките възможни 
местообитания на вида се намират в съседно разположената река Златна панега, която е 
дигирана и отново тези диги играят ролята на бариера за разпространение на вида. 

Бариерен ефект няма да има. 

Смъртност 

При теренните работи по изготвяне на ДОСВ не са установени екземпляри от вида. 
Смъртност няма да има. 

 

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)– Видът е много рядък за ЗЗ (V), която е от 

значение за поддържане на географската кохерентност на вида. Обитава открити местности с 
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тревна растителност, редки храсти и нискостеблени гори. Най-висока численост има в 
окрайнините на широколистни гори и полустепни пространства с рядка храстова растителност. 
Видът не е установен в новопредвидените УЗ и територии. 

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) - Видът е много рядък за ЗЗ (V). Обитава 
места в близост до крайречните гори и храсталаци и свързаните с тях тревни площи. Зоната е от 
значение за поддържане на географската кохерентност на вида. Популационната плътност на 
вида е най-висока е в районите с храсти и разредени гори нископланинския пояс в Южна 
България. 

 
Въздействия: 
 

Терените са урбанизирание, като не се засягат пряко местообитания на Такъв тип 
хабитати са едни от най-бедните по отношение на видовото разнообразие на 
Херпетофауната, особено когато се намират в близост до урбанизирани територии, както е 
в случая. Териториите не са и потенциална хранителна база за тях. 

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – 

Разглежданите територии са урбанизирани или в близост до вече антропогенно повлияни зони. 

Подобни територии не са подходящо местообитание за сухоземните костенурки. Не се очаква 
въздействие върху местообитанията или бариерен ефект (0). 

 
- Пряко унищожаване на екземпляри от видовете – Не се очаква въздействие (0). 
 
- Безпокойство по време на строителството – Видовете не се срещат в района на плана. 

Засиленото движение на хора и техника, шумът, силно ограничават евентуалната 
възможност за поява на костенурки. Не се очаква въздействие (0). 

 
Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на 

плана то кумулативно въздействие не би могло да се прояви (0). 

 

5.1.3.4 Очаквано въздействие върху прилепи предмет на опазване в защитена зона 
BG0001014 „Карлуково“ 

 

Прилепи, предмет на опазване в ЗЗ „Карлуково”:  
Територията на ЗЗ BG 0001014 «Карлуково» е обект на многогодишни системни 

проучвания за установяване на видовия състав, сезонната динамика и разпространението на 
прилепите, обитаващи многобройните пещери, ниши и скални формации. Районът на 
предвижданията на ОУП Община Червен бряг – Уз и територии не засягат пряко и косвено 
скални или горски местообитания. Всички предвижданията в цялост засягат вече урбанизирани 
територии, които в значителна степен са антропогенно повлияние. 

 Предмет на опазване в ЗЗ BG 0001014 „Карлуково” са общо 12 вида прилепи. 
 

1303 Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) - В зоната числеността на 

популацията варира от 501-1000 индивида с цялостна оценка (C) – значима стойност. 
Обикновен, пещерен вид в цялата страна, свързан преди всичко с богати на растителност 
карстови райони, разредени гори, паркове, храсталаци, среща се и в населени места. Ловува 
близо до убежища (обикновено до 5 км) около гори, техни окрайнини, храсталаци, речни 
брегове, обрасли с растителност, над самата вода, около скали в карстови местности. В ЗЗ 
обитава пещерите Темната Дупка и Чержицница (землището на с.Карлуково). След обобщаване 
на всички налични данни за период 1997-2003 г. за численост и разпространение (Benda et al. 
2003) не е възможно да се очертаят тенденции за състоянието на вида. 

 

1324 Голям нощник (Myotis myotis) В зоната числеността на популацията е до 500 

индивида с цялостна оценка (B) – отлична стойност и 1307 Остроух нощник (Myotis blythii) В 
зоната числеността на популацията му също се оценява до 500 индивида с цялостна оценка (С) 
– значима стойност. Двата вида обитават целогодишно подземни убежища – карстови и 
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вулкански пещери. В ЗЗ обитават пещерите: „Свирчовица”, „Человечата дупка” и 
„Троевратица”. Образуват големи колонии, често смесени с други видове прилепи. Хранят се на 
открити места в редки горички и покрайнините им, където земята е покрита с опадали листа и 
малко трева. Средният размер на ловната им територия на един прилеп е около 0,5 кв.км. През 
лятото населява пещери, рядко тъмни части на сгради, хралупи на дървета. Зимува в пещери, 
минни галерии и др. Общата численост на Големият нощник в България се изчислява на около 
60 000 за периода 1997-2003 (Иванова, непубл., Benda et al. 2003), В района на предвидените за 
УЗ и територии няма подходящи подземни местообитания за двата вида нощници. Липсват 
хранителни територии. 

 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) В зоната числеността на 

популацията варира от 501-1000 индивида с цялостна оценка (В) – отлична стойност и обитава 
пещерите: „Свирчовица”, „Человечата дупка” и „Троевратица”. През лятото заселва плитки 
пещери, скални струпвания, настанява се под покриви, в запустели сгради, руини, изкуствени 
галерии. Понякога обитаваните сгради са в близост до пещери. След обобщаване на всички 
налични данни за период 1997-2003 г. за численост и разпространение (Benda et al. 2003) не е 
възможно да се очертаят тенденции за състоянието на вида в страната. 

 

1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) В зоната числеността на популацията  
е до 500 индивида с цялостна оценка (С) – значима стойност. Чест и многоброен 

обитател на пещерите в ниските части на страната, в карстови райони. У нас видът е изцяло 
свързан с пещерите. В ЗЗ обитава пещерите „Человечата дупка” и „Троевратица” (землището на 
с.Карлуково). Летните убежища обикновено са малки, сухи и проветриви пещери или при 
входните части на по-големите такива. Националната численост за вида наброява около 150000 
(лято120000/170000зима) екземпляра (Иванова, непубл.). 

 

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) В зоната числеността на популацията 

варира до 100 индивида с цялостна оценка (С) – значима стойност. Обитава главно гористи 
карстови терени, в близост до водоеми. Мигрира между летните и зимните си убежища. През 
лятото живее в малки и сухи, а през зимата - в големи водни пещери, със сравнително ниска 
температура (4-6°C). Както летните, така зимните колонии на дългопръстия нощник често са 
смесени с тези на дългокрилия прилеп (Miniopterus schreibersii), включен в предмета на 
опазване, с който имат сходни изисквания към средата. 

 

1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteini) В зоната числеността на популацията варира до 
100 индивида. Цялостна оценка за популацията липсва. Рядък , видът се среща почти из цялата 
страна, главно с единични екземпляри. Обитава главно влажни, широколистни гори, но също и 
смесени гори, паркове. През лятото обитава почти само хралупи на дървета и по-рядко 
жилищни постройки и пещери. Зимува в пещери и галерии с висока влажност. 

 

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) – В стандартният формуляр видът е 

даден като наличен (Р) с цялостна оценка (В) – добра стойност. Рядък вид, се среща главно в 
райони с малка надморска височина. Обитава влажни карстови пещери. Образува големи 
колонии, достигащи няколко хиляди индивиди.  

 

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) В зоната числеността на 

популацията е до 500 индивида с цялостна оценка (В) – добра стойност. Видът е с по-голяма 
численост в южните райони на страната. Обитава обрасли с храсти открити райони. Намира 
убежища в пещери и минни галерии.  

 

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) В зоната числеността на популацията 

варира до 100 индивида. Цялостна оценка с цялостна оценка (С) – значима стойност. За 
убежища избира пещери и подпокривни пространства. Образува плътни колонии, понякога 
смесени с други видове. Зимува поединично или на малки групи в пещери с температура 5-

10°C. Националната численост за вида наброява около 10000 екземпляра (Иванова, непубл.). 
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1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) В стандартният формуляр видът е даден 
като наличен (Р) с цялостна оценка (С) – отлична стойност. Среща се изключително в гористи 
местности. Лятото прекарва в хралупи на дървета или подпокривни пространства, като 
женските образуват малки колонии, а мъжките обикновено живеят поединично. Зимува 
поединично или на големи колонии в пещери. Почти във всичките находища у нас са 
установени по 1-2 екземпляра, много рядко повече. Видът няма местообитание - стари, 
хралупести дървета на територията на плана. 

 

1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) В зоната числеността на популацията е до 
500 индивида с цялостна оценка (С) – отлична стойност. Обитава гористи местности  

с наличие на пещери, в близост до водоеми. Характерен е за цялата страна, най-често в 
карстови райони. В ЗЗ обитава пещерата „Троевратица”.  

 

Въздействия: 
 

За пещерните видове прилепи (Miniopterus schreibersi, Myotis blythii, Myotis capaccinii, 

Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus 

ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi. При огледите, въпреки 

наличието на пещери в непосредствена близост до някои предвиждания УЗ Ос в 
землището на с. Реселец – Темната дупка) в тях не е установена прилепна фауна, а само 
стари следи от жизнената им дейност – гуано или остатъци от насекоми. Установено е, че 
те не представляват нито временни убежища, нито размножителни или зимуващи 

местообитания на прилепната фауна. 
 

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на видовете, бариерен ефект – тъй 
като плана не засяга директно пещери или пропасти, то въздействие върху размножителни, 
летни или зимни убежища няма да има (0). 

 

От пещерните видове прилепи, предмет на опазване в зоната, само 2 вида ловуват в 
открити местообитания – Rhinolophus mehelyi и Rhinolophus ferrumequinum (Зингстра и кол., 
ред. 2009, Rainho 2007). Предвид биологичните им особености (както и тези на всички останали 
видове прилепи) и характера на плана, въздействие върху ловните местообитания на 
прилепи, както и бариерен ефект не се очаква (0). 

 

- Пряко унищожаване на екземпляри от видовете – Не се очаква въздействие (0). 
- Безпокойство по време на строителството – Строителните дейности ще се извършват 

през деня, докато прилепите са нощно активни. Не се очаква въздействие (0). 
 
- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на 

плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви (0). 
 

Въздействия върху горските видове прилепи (Myotis bechsteinii и Barbastella 
barbastellus) 

 

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитания на видовете, бариерен ефект – най-

близките до плана горски територии със значими и подходящи горски местообитания отстоят 
на повече от 2000 м посока югоизток-изток, като това са интензивно стопанисвани гори, 
фрагментирани от широколистни и иглолистни култури. Като цяло в района на плана липсват 
подходящи местообитания за горските видове прилепи. Не се очаква въздействие върху  

местообитанията или бариерен ефект (0). 
 

- Пряко унищожаване на екземпляри от видовете – Не се очаква въздействие (0). 
 
- Безпокойство по време на строителството – Видовете не се срещат в района на плана. 

Не се очаква въздействие (0). 
 
- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на 

плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви (0). 



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

 

 

 

 

 

132 

5.1.3.5 Очаквано въздействие върху бозайници (без прилепи) предмет на опазване 
в защитена зона BG0001014 „Карлуково“ 

 

Бозайници (без прилепи), предмет на опазване в ЗЗ „Карлуково”: 
 

Видра (Lutra lutra) - Видът са среща в рамките на зоната в планинските потоци. В ЗЗ 

числеността на вида е около 10-15 индивида. На терените предвидени УЗ и територии и в 
непосредствена близост до тях няма подходящи водоеми за видрата. 

 

Въздействия 
 

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – В 
границите и предвижданяита на ОУП липсват водни обекти. и не би могло да бъде потенциално 
местообитание за вида. Не се очаква въздействие върху местообитанията или бариерен 
ефект (0). 

 
- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (0). 
 
- Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на 

предвижданията на ОУП. Не се очаква въздействие (0). 
 

Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni) - в ЗЗ „Карлуково”, видът е 

отбелязана като много рядък (V). Разпространен е главно в Добруджа. Обитава тревисти места, 
целини, синори, каменисти или храсталаци, синори (Macdonald and Barrett 1993), люцернови 
площи, лозя, овощни и зеленчукови градини (Попов 2010), житни култури, царевица, 
слънчоглед (Зингстра и кол., ред. 2009). Вероятно изисква дълбоки почви над 50-100 cм, 
каквито са льосовите. Предимно нощно активен, но търси храна и през деня. Живее 
самостоятелно. Териториален вид (индивидуална територия около 1 хa). Среща в Северна 
България, изолирани находища на юг от Стара планина (Попов 2010). Според Червения списък 
на IUCN западната граница на разпространение в Северна България достига линията Дерманци 
– Телиш – Искър (Coroiu and Vohralík 2008). 

 

Въздействия: 
 

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – 
Разглеждания терен се намира извън ареала на разпространение на вида. Не се очаква 

въздействие върху местообитанията или бариерен ефект (0). 
 
- Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (0). 
 
- Безпокойство по време на строителството – Вида не се среща в района на плана. Не се 

очаква въздействие (0).. 
- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на 

плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви (0). 
 

Пъстър пор (Vormela peregusna) Видът е рядък (R) за зоната. Пъстрият пор се среща в 

широк спектър от местообитания – обитава открити степни терени, ниви, лозя, храсталаци; от 
гори до влажни и захрастени места, до полупустини, но показва предпочитание към отворени и 
сухи биотопи. Установяван е и в обработваеми площи, овощни градини (Macdonald and Barrett 
1993). Видът обикновено не копае собствени, а разширява подземни леговища на по-

едроразмерни гризачи. Гризачите са основната му храна, освен тях и птици, жаби, влечуги и 
насекоми, понякога плодове и трева (Попов и Седефчев 2003, Macdonald and Barrett 1993). 
Ловната му територия е около 50-60 (Macdonald and Barrett 1993) до 100 хa (Murariu et al. 2009). 
Скитащ в границите на територията си, и обикновено използва дадено укритие само веднъж 
(Macdonald and Barrett 1993). Не е установен при полевите проучвания. Няма сведения за 
срещани индивиди в териториите предвидени за УЗ и територии. 
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Въздействия: 
 

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Може де се 
предположи, че предвидени за УЗ и територии са потенциално местообитание на вида, но няма 
достатъчна хранителна база – дори лалугери не са установени в района. Подходящите 
местообитания за вида (по Зингстра и кол., ред. 2009) са всички класове земно покритие (според 
стандартния формуляр) без широколистни листопадни гори и т. н. други земи (градове, села, 
пътища, сметища, мини, индустриални обекти), или 74% от площта на зоната, което се равнява 
на 213430.280 дка. Доколкото предвидени за УЗ и територии няма да окаже никакво 
въздействие върху популацията на – лалугера (съществена част то хранителния рацион на 
пъстрия пор и предвид широкото разпространение в зоната на подходящи за вида 
местообитания, може да се направи заключението, че реализацията на плана няма да окаже 
въздействие върху местообитанията на вида (0). 

 
- Разглежданите предвиждания за УЗ и територии  не отговартя на критериите за 

биокоридор на вида. Не се очаква бариерен ефект (0). 
 
- Пряко унищожаване на екземпляри от вида –Не се очаква въздействие (0). 
 
- Безпокойство по време на строителството – Пъстрият пор е силно подвижен вид, 

способен да измине големи разстояния и има голяма ловна територия. Сравнително адаптивен е 
към човешко присъствие и е предимно нощно активен (когато строителни и производствени 
дейности няма да се извършват). Предвид тези характеристики, не се очаква въздействие в 
резултат на безпокойство (0). 

 
- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на 

плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви (0). 
 

Степен пор (Mustela eversmanni) видът е отбелязан като рядък (R). Обитава открити 

пространства, като избягва гори и гъста дървесна и храстова растителност, по-далеч от 
населени места (Попов и Седефчев 2003). В известна степен е устойчив на модификации на 
местообитанията (Tikhonov et al. 2008). Ловната територия в едно изследване в Унгария варира 
от 127 до 468 хa (Ottlecz and Faragó 2008). У нас се среща източната и централна част на 
Северна България, основно в Добруджа, на запад до с. Чомаковци (Червен бряг) и Кнежа, на 
югоизток до Източна Стара Планина. Използва речните долини и проходи за екологични 
коридори (Спасов и Спиридонов 2010). 

 

Въздействия: 

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект– Имайки 
предвид близостта до населените места и много на брой урбанизирани територии и 
разположението на територията на границата на разпространението на вида в страната, 
вероятността от въздействие върху степния пор е изключително малка. Числеността на 
популацията, макар и неизвестна, вероятно много ниска. Доколкото предвижданията за УЗ и 
територии  няма да окаже значително въздействие върху една от основните плячки на степния 
пор – лалугера, предвид близостта до населени места и силно урбанизирани територии и 
предвид съществуването на подходящи за вида местообитания в ЗЗ, може да се счита,че  

реализацията на предвиждания за УЗ и територии  няма да окаже въздействие върху 
местообитанията на вида (0). 

 

Разглежданияте  предвиждания за УЗ и територии  не отговаря на критериите за 
биокоридор на вида. Не се очаква бариерен ефект (0). 

 

- Пряко унищожаване на екземпляри от вида –Не се очаква въздействие (0). 
 
- Безпокойство по време на строителството – Степният пор е силно подвижен вид, 

способен да измине големи разстояния и с голяма ловна територия. Предвид урбанизацията на 
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района, близостта на населеното място не се очаква въздействие в резултат на безпокойство 
(0). 

 
- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на 

плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви (0). 
 

Реализацията плана няма да окаже отрицателно въздействие върху популацията и 
местообитанията на вида. 

 

Европейски вълк (Canis lupus) - Среща се в тези части на страната. В ЗЗ обитават 7 – 8 

индивида , но обитава приоритетно горски райони. През есента и зимата, с отбиването на 
малките и тяхното израстване, започва да използва 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 избягва райони с по-засилено 
човешко присъствие (Macdonald and Barrett 1993). 

 

Въздействия: 
 

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект– Имайки 
предвид близостта до населените места и открития характер на района, използването на 
територията на предвиждания за УЗ и територии  от вида, както и нейните околности, е слабо 
вероятно. Не се очаква въздействие върху местообитанията или бариерен ефект (0). 

 
- Пряко унищожаване на екземпляри от вида –Не се очаква въздействие (0). 
 
- Безпокойство по време на строителството – Урбанизацията на местността в района на 

предвиждания за УЗ и територии  изключва размножаването и обитаването на вълка в 
разглежданата територия. Видът не се среща в района на плана.  Не се очаква въздействие (0). 

 
- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на 

плана, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви (0). 
 

Лалугер (Spermophilus citellus) - В защитената зона видът е отбелязан като (R) - рядък. 
В миналото ареалът на лалугера е обхващал цялата територия на България и е бил с 

висока плътност на популациите (Пешев, 1955; Марков, 1957). Обитава открити 
необработваеми терени, покрай пътища, ж.п. линии и в близост до културни площи. По време 
на теренните проучвания, свързани с ДОС видът не е установяван. Наличие на лалугери в ЗЗ е 
установено в района на с. Камено поле. Предвижданията за УЗ и територии няма да окаже 
негативно въздействие върху местообитанията на вида. 

 

Въздействия: 
 

- Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект– Имайки 
предвид близостта до населеното място и открития характер на района, използването на 
територията на плана от вида, както и нейните околности, е слабо вероятно. Не се очаква 
въздействие върху местообитанията или бариерен ефект (0). 

 
- Пряко унищожаване на екземпляри от вида –Не се очаква въздействие (0). 
 
- Безпокойство по време на строителството – Урбанизацията на местността в района на 

планаизключва размножаването и обитаването на вълка в разглежданата територия. Видът не се 
среща в района на ИП. Не се очаква въздействие (0). 

 
- Кумулативно въздействие – Поради липса на въздействие в резултат на реализацията на 

концесията, то кумулативно въздействие не би могло да се прояви (0). 
 

На терена на предвижданията за УЗ и територии и близките околности няма 
подходящи местообитания за целева бозайна фауна. Реализирането на ОУП  няма да 
окаже влияние върху защитената фауна в ЗЗ „Карлуково”. 
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Като цяло, предвижданията на ОУП на община Червен бряг няма да окаже 
съществено негативно въздействие върху целевите видове природни местообитания и 
местообитания на видове и техните находища ивотни и техните местообитания, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0001014 „Карлуково”. 

Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на ОУП на община 
Червен бряг върху природните местообитания и местообитанията на видовете предмет 
на опазване в BG0001014 „Карлуково” може да се оцени като незначително. 

Благоприятното природозащитно състояние на ценозите и  популациите ще се съхрани 
изцяло в защитената зона: 

1. Засегнато местообитание 6210 – землището на с. Рупци в УЗ – за гробищен парк в 
имот 63361.290.1 с площ от 14,073 дка част (от обща площ 151,455) и НТП-Пасище, като в 
резултат на обследването се устави, че засегнатата площ от природно местообитание 6210 е 
само 8,469 дка в границата на защитената зона или 0.15%.  

2. Засегнато местообитание на Червенокоремна бумка (Bombina bombina)  - 

землището на гр. Червен бряг в УЗ ДопСоп и имоти 80501.143.4  с площ от 15,864 дка и НТП-

Ливада (Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети с тръстика) и 80501.143.12 с 
площ от 0,455 дка и НТП-Нива (Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети с тръстика) 
попадат потенциални местообитания на вида. Общо засегната площ е 16,319 дка от 
потенциални местообитания на вида в зоната или 0,06%. 

3. Засегнато местообитание на Triturus karelinii - землището на гр. Червен бряг в УЗ 
ДопСоп и имоти 80501.143.4  с площ от 15,864 дка и НТП-Ливада (Временно заливаема зона 
при високи подпочвени води, заети с тръстика) и 80501.143.12 с площ от 0,455 дка и НТП-Нива 
(Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети с тръстика) попадат потенциални 
местообитания на вида. Общо засегната площ е 16,319 дка от потенциални местообитания на 
вида в зоната или 0,015%. 

4. Засегнато местообитание на Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) - 

землището на гр. Червен бряг в УЗ ДопСоп и имоти 80501.143.4  с площ от 15,864 дка и НТП-

Ливада (Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети с тръстика) и 80501.143.12 с 
площ от 0,455 дка и НТП-Нива (Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети с тръстика) 
попадат потенциални местообитания на вида. Общо засегната площ е 16,319 дка от 
потенциални местообитания на вида в зоната или 0,043%. 

 

5.2 Защитена зона BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ 

Оценката на степента на въздействие върху природните местообитания (по Дир. 
92/43/ЕИО) в BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ на ОУП за община Червен бряг 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 консервационния статус на 
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характерните за него видове е благоприятен, в съответствие с определението за консервационен 
статус на вид. 

iii. 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 BG0000611 

„Язовир Горни Дъбник“, попадат устройствени зони само в землище на с. Телиш: 
Таблица  5.4 Бъдещо планиране и попадащи в границите на  Защитена зона 

BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ 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. Телиш 72206.0.213 6,222 
Поземлен 

имот 

Територия 
за 

транспорт 

За друг 
поземлен 
имот за 

движение и 
транспорт 

ДопСоп 

Съществуващ склад и 
паркинг на АПИ-

Плевен 

2. Телиш 72206.0.221 3,914 
Поземлен 

имот 

Територия 
за 

транспорт 

За друг 
поземлен 
имот за 

движение и 
транспорт 

ДопСоп 

Съществуващ склад и 
паркинг на АПИ-

Плевен, паркинг 

3. Телиш 72206.56.26 

20,160 

част (от 
общо 

68,385) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 
ДопСоп 

Пасище 

4. Телиш 72206.210.1 

7,509 

част (от 
общо 
8,589 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

ДопСоп 

Крайпътна територия, 
оформена като зелен 

пояс с паркови видове 

5. Телиш 72206.211.1 5,177 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

ДопСоп 

Крайпътна територия, 
оформена като зелен 

пояс с паркови видове 

6. Телиш 72206.213.1 1,050 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

ДопСоп 

Обработваема нива 

7. Телиш 72206.213.2 1,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

ДопСоп 

Обработваема нива 

8. Телиш 72206.213.3 1,039 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

ДопСоп 

Обработваема нива 

9. Телиш 72206.213.4 6,809  
Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

ДопСоп 

Обработваема нива 

10. Телиш 72206.0.211 2,571 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопа

нски, 
горски, 

Пп1 

Съществуващ път 
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С
След извършената  на теренната работа извършена от екипа изготвил ДОСВ се установи, че 

ведомствен 
път 

11. Телиш 72206.76.5 

0,466 

част (от 
общо 
18,767 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Част от стопански двор, 
със съществуващи 

постройки 

12. Телиш 72206.174.1 1,129 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Част от стопански двор, 
със съществуващи 

постройки 

13. Телиш 72206.174.128 2,102 
Поземлен 

имот 

Територия 
за 

транспорт 

За местен 
път 

Пп1 

Съществуващ път 

14. Телиш 72206.197.5 1,146 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Част от стопански двор, 
със съществуващи 

постройки 

15. Телиш 72206.110.6 14,030 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Ос 

Самозалесили се с 

акация, айлант, аморфа, 
миризлива върба и 

други видове храсти 
територии 

16. Телиш 72206.110.7 5,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Ос 

Самозалесили се с 
акация, айлант, аморфа, 

миризлива върба и 
други видове храсти 

територии 

17. Телиш 72206.110.8 10,730 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Ос 

Самозалесили се с 
акация, айлант, аморфа, 

миризлива върба и 
други видове храсти 

територии 

18. Телиш 72206.110.9 5,260 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Ос 

Самозалесили се с 
акация, айлант, аморфа, 

миризлива върба и 
други видове храсти 

територии 

19. Телиш 72206.110.10 6,150 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Ос 

Самозалесили се с 
акация, айлант, аморфа, 

миризлива върба и 
други видове храсти 

територии 

20. Телиш 72206.110.11 4,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Ос 

Самозалесили се с 
акация, айлант, аморфа, 

миризлива върба и 
други видове храсти 

територии 

Обща площ 105,465  
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почти всички описани нови устройствени зони и предвиждания в рамките на защитена зона 
BG0000611 “Язовир Горни Дъбник“ са съществуващи. Всички предвиждания за Уз и територии 
възлизат на 105,465 дка или около 0,41% от общата площ на зоната. 

В резултат на теренните проучвания се установи, че реално новозасегнатата площ от 
защитената зона в резултат на предвижданията на ОУП се очаква само в имоти:  

1. Телиш - имот 72206.56.26 с площ от 20,160 част (от общо 68,385) и НТП-Пасище
 отредене за ДопСоп – обрасло с млади дървета и храсти пасище; 

2. Телиш – имот 72206.110.6 с площ от  14,030 дка и НТП-Друг вид земеделска земя 

отреден за Ос - Самозалесили се с акация, айлант, аморфа, миризлива върба и други видове 
храсти територии; 

3. Телиш - 72206.110.7с площ от 5,001 дка и НТП-Друг вид земеделска земя отреден за 
 Ос - Самозалесили се с акация, айлант, аморфа, миризлива върба и други видове храсти 
територии; 

4. Телиш – имот 72206.110.8 с площ от 10,730 дка и НТП-Друг вид земеделска земя 

отреден за Ос - Самозалесили се с акация, айлант, аморфа, миризлива върба и други видове 
храсти територии; 

5. Телиш – имот 72206.110.9 с площ от 5,260 дка и НТП-Друг вид земеделска земя 

отреден за Ос - Самозалесили се с акация, айлант, аморфа, миризлива върба и други видове 
храсти територии; 

6. Телиш – имот 72206.110.1 с площ от 6,150 дка и НТП-Друг вид земеделска земя 
отреден за Ос - Самозалесили се с акация, айлант, аморфа, миризлива върба и други видове 
храсти територии; 

7. Телиш – имот 72206.110.11 с площ от 4,000 дка и НТП-Друг вид земеделска земя 

отреден за Ос - Самозалесили се с акация, айлант, аморфа, миризлива върба и други видове 
храсти територии. 

 

Общата засегната площ от защитена зона BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“  в 
резултат на предвижданията на ОУП възлиза на 105,465 дка или около 0,41% от общата площ 
на зоната. 

В резултат на теренната работа и направения анализ, реално новозасегнатата площ от 
защитената зона в резултат на предвижданията на ОУП се очаква само в седем имота и УЗ – Ос 
и ДопСоп с обща площ от 65,331 дка, която територия не представлява природно 
местообитание или местообитание на видове предмет на опазване в ЗЗ BG0000611 „Язовир 
Горни Дъбник“ или 0,25%. 

 

5.2.1 Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни 
местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване 

Природни местообитания: 
ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC  

КОД Пр. ИМЕ % Покр.  Предст.  Отн. площ Прир. ст.  Цялост. оц.  
   

91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus                     0.2 C C C C 
 excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion  
 albae) 

3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с                     1.5 A C B B 
 растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto- 
 Nanojuncetea 
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91H0*Панонски гори с Quercus pubescens       0.0204 D C 

91I0 *Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.        0.549          C C C C 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори                1.7432 C C C C 

 

Съгласно данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и собствените теренни проучвания се 
установи, че природни местообитания в резултата на предвижданията на ОУП на община 

Червен бряг не се очакват. 
Без въдействие. 
 

5.2.2 Описание и анализ на въздействието на плана върху местообитания на видовете 
безгръбначни животни предмет на опазване 

Безгръбначни 

Алпийска розалия (R. alpina), Бисерна мида (U. crassus), Бръмбар рогач (L. cervus), Буков 
сечко (M. funereus), Обикновен сечко (С. cerdo), Ивичест теодоксус (Т. transversalis). 

 

Бръмбар рогач (L. 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. 

Оценка на вида в зоната. 
В стандартния формуляр на защитената зона липсват числени данни за популацията на 

вида – той е означен като рядък (R). Според данните от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 
видът е установен в ЗЗ с 9 находища. Площта на потенциалните му местообитания е 1858,8 дка. 

 

Оценка на вида в района на плана. 
Съгласно данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и собствените ни проучвания, в в 
землището на с. Телиш в УЗ Ос на площ от 45,171 дка попадат потенциални местообитания на 
вида. Общо засегната площ е 45,171 дка от потенциални местообитания на вида в зоната или 
2,43%. 

Извършените теренни обследвания на територията показват, че засегнатата територия 
предназназначена за Ос е заета със самонастанили се акация, айлант, аморфа, миризлива върба 
и други видове храсти територии, местообитанието не е подходящо за вида, като данните от 
проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I“ (МОСВ 2013) не кореспондират с реалните данни от терена. 
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Фиг. 5.15 Местоположение на УЗ –Ос в потенциални местообитания на L. Cervus (по 
данни на МОСВ, 2013 г.) 

Въздействия 

 

Унищожаване на местообитания 

УЗ ОС в землището на с. Телиш не е потенциални местообитания на вида, т.е. 
местообитания на вида няма да бъдат засегнат, като резултат от теренните проучвания на екипа 
изготвящ ДОСВ. Не са налични дървета във фаза на старост и паднала гниеща дъбова 
дървесина, типични местообитания на вида. 

Въздействие – Без въздействие. 

Степен на въздействие – 0. 
 

Фрагментация на местообитания 

УЗ ОС в землището на с. Телиш не е потенциални местообитания на вида, т.е. 
местообитания на вида няма да бъдат засегнат, като резултат от теренните проучвания на екипа 
изготвящ ДОСВ.  В съседство на тази територия в близост до бреговата ивица на яз. Горни 
Дъбник са налични дървестна и храстова растителност която играе роля на буфер и коридор за 
разпространение на вида в зоната, поради което планираната УЗ-Ос няма да доведе до значима 
фрагментация на местообитания на вида в зоната. 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
Безпокойство 

Видът е нечувствителен към безпокойство. Въздействие няма да има. 

Бариерен ефект 

УЗ ОС в землището на с. Телиш не е потенциални местообитания на вида, т.е. 
местообитания на вида няма да бъдат засегнат, като резултат от теренните проучвания на екипа 
изготвящ ДОСВ.  В съседство на тази територия в близост до бреговата ивица на яз. Горни 
Дъбник са налични дървестна и храстова растителност която играе роля на буфер и коридор за 
разпространение на вида в зоната, поради което планираната УЗ-Ос bариерен ефект няма да 
има. 

Смъртност 

При теренните работи по изготвяне на ДОСВ не са установени екземпляри от вида. 
Смъртност няма да има. 
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Върху останалите видове безгръбначни животни не се очаква въздействие. 
 

5.2.3 Описание и анализ на въздействието на плана върху местообитания на видовете 
риби предмет на опазване 

 

Риби 

Горчивка (Rh. sericeus), Обикновен щипок (С. taenia) 

 
КОД ИМЕ (на български) Местна  Миграционна Популация Оценка 
ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 
1149 Cobitis taenia C C A C A 
      Обикновен щипок 
1134 Rhodeus sericeus amarus C C A C B 
      Европейска горчивка 
 

Без въздействие. 
 

5.2.4 Описание и анализ на въздействието на плана върху местообитания на видовете 
земноводни и влечуги предмет на опазване 

 

Земноводни и влечуги 

Голям гребенест тритон (Т. karelinii), Жълтокоремна бумка (В. variegata), Обикновена 
блатна костенурка (Е. orbicularis), Смок (Е. sauromates), Червенокоремна бумка (В. bombina), 

Шипобедрена костенурка (Т. graeca), Шипоопашата костенурка (Т. hermanni). 

КОД ИМЕ (на български) Местна  Миграционна Популация Оценка 
ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 
1188 Bombina bombina P C A B A 
   Червенокоремна бумка 
1193 Bombina variegata P C A B A 
   Жълтокоремна бумка 
1279 Elaphe sauromates P C A C B 
   Пъстър смок 
1220 Emys orbicularis P C A C B 
   Обикновена блатна костенурка 
1219 Testudo graeca P C A B A 
   Шипобедрена костенурка 
1217 Testudo hermanni V C A C B 
   Шипоопашата костенурка 
1171 Triturus karelinii P C A C B 
   Голям гребенест тритон 
Извършените теренни обследвания на територията показват, че засегнатата територия 

предназназначена за Ос е заета със самонастанили се акация, айлант, аморфа, миризлива върба 
и други видове храсти територии, местообитанието не е подходящо за земноводни, дори и в 
тяхната суха фаза, като единствено за Пъстър смок (Elaphe sauromates) е подходящо за вида и 
то с много условности. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) са налични потенциални 
местообитания за Пъстър смок (Elaphe sauromates). 

 

Пъстър смок (Elaphe sauromates) 

Оценка на вида в зоната. 
В стандартния формуляр на защитената зона липсват числени данни за популацията на 

вида – той е означен като типичен (P). Според данните от проект „Картиране и определяне на 
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природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 
видът не е установен през последните 6 години (към 2012 г.). Площта на потенциалните му 
местообитания е 9168,7 ha дка. 

 

Оценка на вида в района на плана. 
Съгласно данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и собствените ни проучвания, в в 
землището на с. Телиш в УЗ Ос на площ от 45,171 дка попадат потенциални местообитания на 
вида. Общо засегната площ е 45,171 дка от потенциални местообитания на вида в зоната или 
0,49%, от които като цяло тази площ може да се определи като много слабопригодна за вида 
или Уз ОС засяга 45,171 дка или 0,73% от площта на слабопригодните местообитания на 
вида в зоната. 

Извършените теренни обследвания на територията показват, че засегнатата територия 
предназназначена за Ос е заета със самонастанили се акация, айлант, аморфа, миризлива върба 
и други видове храсти територии, местообитанието много слабо пригодно за вида и дори може 
да се оцени като не е подходящо за вида, като данните от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) не 
кореспондират с реалните данни от терена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.16 Местоположение на УЗ –Ос в потенциални местообитания на Elaphe 

sauromates (по данни на МОСВ, 2013 г.) 
 

Въздействия 

 

Унищожаване на местообитания 

УЗ ОС в землището на с. Телиш са потенциални слабопригодни местообитания на вида, 

т.е. Уз ОС засяга 45,171 дка или 0,73% от площта на слабопригодните местообитания на 
вида в зоната. 

Въздействие – Незначително. 

Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитания 

УЗ ОС в землището на с. Телиш са потенциални слабопригодни местообитания на вида, 

т.е. Уз ОС засяга 45,171 дка или 0,73% от площта на слабопригодните местообитания на 
вида в зоната. В съседство на тази територия в близост до бреговата ивица на яз. Горни 
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Дъбник са налични дървестна и храстова растителност която играе роля на буфер и коридор за 
разпространение на вида в зоната, поради което планираната УЗ-Ос няма да доведе до значима 
фрагментация на местообитания на вида в зоната. 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
Безпокойство 

Видът е нечувствителен към безпокойство. Въздействие няма да има. 

Бариерен ефект 

УЗ ОС в землището на с. Телиш са потенциални слабопригодни местообитания на вида, 

т.е. Уз ОС засяга 45,171 дка или 0,73% от площта на слабопригодните местообитания на 
вида в зоната.  В съседство на тази територия в близост до бреговата ивица на яз. Горни 
Дъбник са налични дървестна и храстова растителност която играе роля на буфер и коридор за 
разпространение на вида в зоната, поради което планираната УЗ-Ос бариерен ефект няма да 
има. 

Смъртност 

При теренните работи по изготвяне на ДОСВ не са установени екземпляри от вида. 
Смъртност няма да има. 

 

5.2.5 Описание и анализ на въздействието на плана върху местообитания на видовете 
Бозайници, без прилепи предмет на опазване 

Видра (L. lutra), Добруджански хомяк (М. newtoni), Лалугер (S. citellus), Пъстър пор (V. 
peregusna). 

КОД ИМЕ (на български) Местна  Миграционна Популация Оценка 
ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 
1355 Lutra lutra 5-6i C A C A 
   Видра 
2609 Mesocricetus newtoni P D 
   Добруджански (среден) хомяк 
1335 Spermophilus citellus R C B C B 
   Лалугер 
2635 Vormela peregusna P C A C A 
   Пъстър пор 
 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) са налични потенциални 
местообитания единствено за Пъстър пор (Vormela peregusna) в зона ДопСоп в землището на с. 
Телиш.  

Извършените теренни обследвания на територията показват, че засегнатата територия 
предназназначена за ДопСоп в землището на с. Телиш е заета със съществуващи урбанизирани 
територии – складова база на АПИ-Плевен и стопански постройки, пасище с малка площ и 
площи заети с паркова растителност на входа на с. Телиш. 

 

Таблица 5.5 Бъдещо планиране и попадащи в границите на  Защитена зона “Язовир 
Горни Дъбник”, BG0000611 по начин на трайно ползване 

 

№ 
по 
ред 

З-ще № на имот 
Площ 

дка 

Вид на 
имота 

Вид 
територия 

НТП 

Ново предвиждане за 
устройствена 

зона/инфраструктура 

1. Телиш 72206.0.213 6,222 
Поземлен 

имот 

Територия за 
транспорт 

За друг поземлен 
имот за 

движение и 
транспорт 

ДопСоп 

Съществуващ склад и 
паркинг на АПИ-Плевен 
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Пъстър пор (Vormela peregusna) 

 

Оценка на вида в зоната. 
В стандартния формуляр на защитената зона липсват числени данни за популацията на 

вида – той е означен като типичен (C). Според данните от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 
видът не е установен (към 2012 г.). Площта на потенциалните му местообитания е 7060 дка. 

 

Оценка на вида в района на плана. 
Съгласно данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и собствените ни проучвания, в в 
землището на с. Телиш засягат се потенциални местообитания на вида на площ от 46,658 
дка или 0,66% в УЗ ДопСоп. По експертна оценка и при направения анализ на теренните 
данни в тях обаче са налични вече изградени инфраструктура и съоръжения, като реално 
подходящи местообитания на вида са налични в имот 72206.56.26 (пасище, обрасло с 
храсти и дървета) на площ от 20,160 дка или 0,28% (7060 дка).  

2. Телиш 72206.0.221 3,914 
Поземлен 

имот 

Територия за 
транспорт 

За друг поземлен 
имот за 

движение и 
транспорт 

ДопСоп 

Съществуващ склад и 
паркинг на АПИ-Плевен, 

паркинг 

3. Телиш 72206.56.26 

20,160 

част (от 
общо 

68,385) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 
ДопСоп 

Пасище 

4. Телиш 72206.210.1 

7,509 част 
(от общо 

8,589 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска земя 

ДопСоп 

Крайпътна територия, 
оформена като зелен 

пояс с паркови видове 

5. Телиш 72206.211.1 5,177 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска земя 

ДопСоп 

Крайпътна територия, 
оформена като зелен 

пояс с паркови видове 

6. Телиш 72206.213.1 1,050 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска земя 

ДопСоп 

Обработваема нива 

7. Телиш 72206.213.2 1,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска земя 

ДопСоп 

Обработваема нива 

8. Телиш 72206.213.3 1,039 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска земя 

ДопСоп 

Обработваема нива 

9. Телиш 72206.213.4 6,809  
Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска земя 

ДопСоп 

Обработваема нива 

 Обща площ 52,88     
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Фиг. 5.17 Местоположение на УЗ-ДопСоп в потенциални местообитания на Vormela 

peregusna в землището на с. Телиш (по данни на МОСВ, 2013 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.18 Състояние на имот 0.221 за УЗ-ДопСоп в землището на с. Телиш 
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Фиг. 5.19 Състояние на имот 0.213 за УЗ-ДопСоп в землището на с. Телиш 
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Фиг. 5.20 Състояние на имот 221.1 за УЗ-ДопСоп в землището на с. Телиш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.21 Състояние на имот 56.26 за УЗ-ДопСоп в землището на с. Телиш 
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Въздействия 

 

Унищожаване на местообитания 

Засягат се потенциални местообитания на вида на площ от 46,658 дка или 0,66% в УЗ 
ДопСоп. По експертна оценка и при направения анализ на теренните данни в тях обаче са 
налични вече изградени инфраструктура и съоръжения, като реално подходящи местообитания 
на вида са налични в имот 72206.56.26 (пасище, обрасло с храсти и дървета) на площ от 20,160 
дка или 0,28% (7060 дка).  

Въздействие – Незначително. 

Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитания 

Засягат се потенциални местообитания на вида на площ от 46,658 дка или 0,66% в УЗ 
ДопСоп. По експертна оценка и при направения анализ на теренните данни в тях обаче са 
налични вече изградени инфраструктура и съоръжения, като реално подходящи 
местообитания на вида са налични в имот 72206.56.26 (пасище, обрасло с храсти и 
дървета) на площ от 20,160 дка или 0,28% (7060 дка).  

В съседство на тази територия са налични местообитания на вида, които служат за буфер 
и и коридор за разпространение на вида в зоната, поради което планираната УЗ-ДопСоп няма да 
доведе до значима фрагментация на местообитания на вида в зоната. До момента вида не 
установен в зоната, но важен фактор за липсата на вида е, че в границите на зона „Язовир Горни 
Дъбник“ не е регистрирана оптималната за пъстрия пор хранителна база – лалугера. 
Хранителната база в ЗЗ е оценена като бедна – субоптимална хранителна база с относително 
ниска плътност. Повечето посетени по време на теренната работа пасища са запустели – 

обрасли с висока тревна растителност или вече урбанизирани, което е видно от приложения 
снимков материал към ДОСВ. Като експерна оценка, може да се заключи, че описаното 
местообитание в имот 56.26 реално и той не представлява местообитание на вида. 

 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
Безпокойство 

Видът е нечувствителен към безпокойство. Въздействие няма да има. 

Бариерен ефект 

Засягат се потенциални местообитания на вида на площ от 46,658 дка или 0,66% в УЗ 
ДопСоп. По експертна оценка и при направения анализ на теренните данни в тях обаче са 
налични вече изградени инфраструктура и съоръжения, като реално подходящи 
местообитания на вида са налични в имот 72206.56.26 (пасище, обрасло с храсти и 
дървета) на площ от 20,160 дка или 0,28% (7060 дка).  

В съседство на тази територия южно са налични територии, които могат да играят ролята 
на биокоридори за разпространение на вида, а засегнатите реално не бига могли да се числят 
като подходящи за придвижване, поради което планираната УЗ-ДопСоп бариерен ефект няма 
да има. 

Смъртност 

При теренните работи по изготвяне на ДОСВ и според данните на МОСВ, 2013 г. не са 
установени екземпляри от вида. Смъртност няма да има. 

 

5.2.6 Описание и анализ на въздействието на плана върху местообитания на видовете 

прилепи предмет на опазване 
Дългокрил прилеп (М. schreibersii), Дългопръст ногцник (М. capaccinii), Остроух нощник 

(М. blythii), Подковонос на Мехели (Rh. mehelyi), Средиземноморски подковонос (Rh. blasii), 
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Трицветен нощник (М. emarginatus), Широкоух прилеп (В. barbastellus), Южен подковонос (Rh. 

euryale). 

КОД ИМЕ (на български) Местна  Миграционна Популация Оценка 
ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 
1308 Barbastella barbastellus P D 
   Широкоух прилеп 
1310 Miniopterus schreibersi P C        B       C       C 
   Дългокрил прилеп 

         1307 Myotis blythii P C B C C 
   Остроух нощник 
1316 Myotis capaccinii P C B C C 
   Дългопръст нощник 
1321 Myotis emarginatus P D 
   Трицветен нощник 
1306 Rhinolophus blasii P D 
   Средиземноморски подковонос 
1305 Rhinolophus euryale P D 
   Южен подковонос 
1302 Rhinolophus mehelyi P C B C C 
         Подковонос на Мехели 
Извършените теренни обследвания на територията показват, че засегнатата територия 

предназназначена за Ос е заета със самонастанили се акация, айлант, аморфа, миризлива върба 
и други видове храсти територии, местообитанието може да се определи като подходящо 
трофично местообитание за единствено за Остроух нощник (Myotis blythii). В зоната не са 
известни негови находища, както и такива на останалите видове, но в определени фази от 
развитието си, може да бъде свързан с близкостоящите населени места, където може да живее 
временно през летния сезон и по време на миграция в изоставени сгради. Такива близки 
стопански сгради се намират в УЗ – Пп1 в зелището на с. Телиш. Те са проверени, но се вида не 
е открит, но съществува потенциал да обитава тези постройки и да използва оконите територии, 
акто трофични местообитания. Такива типични трофични местообитания са налични в 
определената УЗ – Ос. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) са налични потенциални 
местообитания за Остроух нощник (Myotis blythii). 

 

Остроух нощник (Myotis blythii) 
Оценка на вида в зоната. 
В стандартния формуляр на защитената зона липсват числени данни за популацията на 

вида – той е означен като типичен (P). Според данните от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 
видът не е установен (към 2012 г.). Площта на потенциалните му ловни местообитания е 6400 

дка дка. 
 

Оценка на вида в района на плана. 
Съгласно данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и собствените ни проучвания, в в 
землището на с. Телиш в УЗ Ос на площ от 45,171 дка попадат потенциални ловни 
местообитания на вида. Общо засегната площ е 45,171 дка от потенциални ловни 
местообитания на вида в зоната или 0,70%, от които като цяло тази площ може да се определи 
като много слабопригодна за вида. 

Извършените теренни обследвания на територията показват, че засегнатата територия 
предназназначена за Ос е заета със самонастанили се акация, айлант, аморфа, миризлива върба 
и други видове храсти територии, местообитанието много слабо пригодно за вида и дори може 
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да се оцени като не е подходящо за вида, като данните от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), тъй 
като видът ловува над горски масиви където в открити листопадни поляни, често намира 
бръмбъри или едри скакалци. Но тези територии не отговарят напълно на тези характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.22 Местоположение на УЗ –Ос в потенциални ловни местообитания на 
Остроух нощник (Myotis blythii) (по данни на МОСВ, 2013 г.) 

 

Въздействия 

 

Унищожаване на местообитания 

УЗ ОС в землището на с. Телиш са потенциални слабопригодни ловни местообитания на 
вида, т.е. Уз ОС засяга 45,171 дка или 0,70% от площта на слабопригодните ловни 
местообитания на вида в зоната. 

Въздействие – Незначително. 

Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитания 

УЗ ОС в землището на с. Телиш са потенциални слабопригодни ловни местообитания на 
вида, т.е. Уз ОС засяга 45,171 дка или 0,70ловни% от площта на слабопригодните 
местообитания на вида в зоната. В съседство на тази територия в близост до бреговата ивица 
на яз. Горни Дъбник са налични дървестна и храстова растителност която играе роля на буфер и 
коридор за разпространение на вида в зоната, поради което планираната УЗ-Ос няма да доведе 
до значима фрагментация на местообитания на вида в зоната. 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
Безпокойство 

Видът е нечувствителен към безпокойство. Въздействие няма да има. 

Бариерен ефект 

УЗ ОС в землището на с. Телиш са потенциални слабопригодни ловни местообитания на 
вида, т.е. Уз ОС засяга 45,171 дка или 0,70% от площта на слабопригодните ловни 
местообитания на вида в зоната.  В съседство на тази територия в близост до бреговата ивица 
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на яз. Горни Дъбник са налични дървестна и храстова растителност която играе роля на буфер и 
коридор за разпространение на вида в зоната, поради което планираната УЗ-Ос бариерен ефект 
няма да има. 

Смъртност 

При теренните работи по изготвяне на ДОСВ не са установени екземпляри от вида, 

намаляването площта на слабопригодни ловни местообитания не води до смъртност на 
индивиди. Смъртност няма да има. 

Върху другите видове прилепи въздействие не се очаква, тъй като при теренните обходи 
за изготвяне на ДОСВ и картирането на МОСВ няма данни за тях. Извършени са и полеви 
изследвания, чрез ултразвуков детектор за описаните видове, но същите не са установени, както 
не са установени и подходящо ловни местообитания, които могат да бъдат засегнати от Уз и 
територии в раките на ОУП, за което считаме, за тях не се очаква въздействие. 

 

Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на ОУП на община 
Червен бряг върху природните местообитания и местообитанията на видовете предмет 
на опазване 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 Бръмбар рогач (L. cervus) - Ще бъдат засегнати 

45,171 дка потенциални местообитания на вида, което е 2,43% от общата площ на 
потенциалните местообитания на вида в зоната в обхвата на УЗ Ос при с. Телиш. УЗ ОС в 
землището на с. Телиш не е потенциални местообитания на вида, т.е. местообитания на 
вида няма да бъдат засегнат, като резултат от теренните проучвания на екипа изготвящ 
ДОСВ. Не са налични дървета във фаза на старост и паднала гниеща дъбова дървесина, 
типични местообитания на вида. 

2. засегнатите местообитания на Пъстър смок (Elaphe sauromates) - Ще бъдат 
засегнати 45,171 дка от потенциални местообитания на вида в зоната или 0,49%, от които като 
цяло тази площ може да се определи като много слабопригодна за вида или Уз ОС в 
землището на с. Телиш засяга 45,171 дка или 0,73% от площта на слабопригодните 
местообитания на вида в зоната. 

3. засегнатите местообитания на Пъстър пор (Vormela peregusna) - Съгласно данните 
от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и собствените ни проучвания, в в землището на 
с. Телиш засягат се потенциални местообитания на вида на площ от 46,658 дка или 0,66% в УЗ 
ДопСоп. По експертна оценка и при направения анализ на теренните данни в тях обаче са 
налични вече изградени инфраструктура и съоръжения, като реално подходящи местообитания 
на вида са налични в имот 72206.56.26 (пасище, обрасло с храсти и дървета) на площ от 20,160 
дка или 0,28% (7060 дка). 

4. засегнатите местообитания на Остроух нощник (Myotis blythii) - Съгласно данните 
от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и собствените ни проучвания, в землището на с. 
Телиш в УЗ Ос на площ от 45,171 дка попадат потенциални ловни местообитания на вида. 
Общо засегната площ е 45,171 дка от потенциални ловни местообитания на вида в зоната или 
0,70%, от които като цяло тази площ може да се определи като много слабопригодна за вида. 

 

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

 

5.3 BG0002095 „Горни Дъбник - Телиш” 

Въздействие върху видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002095 

„Горни Дъбник - Телиш” 
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Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0002095 

„Горни Дъбник - Телиш”, попадат устройствени зони само в землище на с. Телиш: 
Таблица  5.6 Бъдещо планиране и попадащи в границите на  Защитена зона 

BG0002095 „Горни Дъбник - Телиш” 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. Телиш 72206.0.213 6,222 
Поземлен 

имот 

Територия 
за 

транспорт 

За друг 
поземлен 
имот за 

движение и 
транспорт 

ДопСоп 

Съществуващ склад и 
паркинг на АПИ-

Плевен 

2. Телиш 72206.0.221 3,914 
Поземлен 

имот 

Територия 
за 

транспорт 

За друг 
поземлен 
имот за 

движение и 
транспорт 

ДопСоп 

Съществуващ склад и 
паркинг на АПИ-

Плевен, паркинг 

3. Телиш 72206.56.26 

20,160 

част (от 
общо 

68,385) 

Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 
ДопСоп 

Пасище 

4. Телиш 72206.210.1 

7,509 

част (от 
общо 
8,589 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

ДопСоп 

Крайпътна територия, 
оформена като зелен 

пояс с паркови видове 

5. Телиш 72206.211.1 5,177 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

ДопСоп 

Крайпътна територия, 
оформена като зелен 

пояс с паркови видове 

6. Телиш 72206.213.1 1,050 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

ДопСоп 

Обработваема нива 

7. Телиш 72206.213.2 1,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

ДопСоп 

Обработваема нива 

8. Телиш 72206.213.3 1,039 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

ДопСоп 

Обработваема нива 

9. Телиш 72206.213.4 6,809  
Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

ДопСоп 

Обработваема нива 

10. Телиш 72206.0.211 2,571 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

За 
селскостопа

нски, 
горски, 

ведомствен 
път 

Пп1 

Съществуващ път 

11. Телиш 72206.76.5 

0,466 

част (от 
общо 
18,767 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Част от стопански двор, 
със съществуващи 

постройки 

12. Телиш 72206.174.1 1,129 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Част от стопански двор, 
със съществуващи 

постройки 
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С
След извършената  на теренната работа извършена от екипа изготвил ДОСВ се установи, че 
почти всички описани нови устройствени зони и предвиждания в рамките на защитена зона 
BG0002095 “Горни Дъбник-Телиш“ са съществуващи. Всички предвиждания за Уз и територии 
възлизат на 162,301 дка или около 0,48% от общата площ на зоната. 

Но реално новозасегнатата площ от защитената зона в резултат на предвижданията на 
ОУП се очаква само в имоти:  

13. Телиш 72206.174.128 2,102 
Поземлен 

имот 

Територия 
за 

транспорт 

За местен 
път 

Пп1 

Съществуващ път 

14. Телиш 72206.197.5 1,146 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп1 

Част от стопански двор, 
със съществуващи 

постройки 

15. Телиш 72206.90.1 

56,836 

Част (т 
общо 

203,557) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище Ос 

Опиасаната част от 
имот 90.1, в момента е 

нива 

16. Телиш 72206.110.6 14,030 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Ос 

Самозалесили се с 
акация, айлант, аморфа, 

миризлива върба и 
други видове храсти 

територии 

17. Телиш 72206.110.7 5,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Ос 

Самозалесили се с 
акация, айлант, аморфа, 

миризлива върба и 
други видове храсти 

територии 

18. Телиш 72206.110.8 10,730 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Ос 

Самозалесили се с 
акация, айлант, аморфа, 

миризлива върба и 
други видове храсти 

територии 

19. Телиш 72206.110.9 5,260 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Ос 

Самозалесили се с 
акация, айлант, аморфа, 

миризлива върба и 
други видове храсти 

територии 

20. Телиш 72206.110.10 6,150 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Ос 

Самозалесили се с 
акация, айлант, аморфа, 

миризлива върба и 
други видове храсти 

територии 

21. Телиш 72206.110.11 4,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Ос 

Самозалесили се с 
акация, айлант, аморфа, 

миризлива върба и 
други видове храсти 

територии 

Обща площ 162,301  
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1. Телиш - имот - 72206.56.26 с площ 20,160 дка част (от общо 68,385), Пасище - УЗ
 ДопСоп – Пасище; 

2. Телиш – имот 72206.110.6 с площ 14,030 дка, Друг вид земеделска земя - УЗ Ос -  

Самозалесили се с акация, айлант, аморфа, миризлива върба и други видове храсти територии; 

3. Телиш – имот 72206.110.7 с площ 5,001 дка, Друг вид земеделска земя – Уз-Ос - 

Самозалесили се с акация, айлант, аморфа, миризлива върба и други видове храсти територии; 

4. Телиш – имот 72206.110.8 с площ 10,730 дка, Друг вид земеделска земя  - УЗ-Ос, 
Самозалесили се с акация, айлант, аморфа, миризлива върба и други видове храсти територии; 

5. Телиш – имот 72206.110.9 с площ  5,260 дка, Друг вид земеделска земя – УЗ-Ос, 
Самозалесили се с акация, айлант, аморфа, миризлива върба и други видове храсти територии; 

6. Телиш – имот 72206.110.10 с площ 6,150 дка, Друг вид земеделска земя  - Уз-Ос, 

Самозалесили се с акация, айлант, аморфа, миризлива върба и други видове храсти територии; 

7. Телиш – имот 72206.110.11 с площ 4,000 дка, Друг вид земеделска земя  - Уз-Ос, 
Самозалесили се с акация, айлант, аморфа, миризлива върба и други видове храсти територии. 

 

Общата засегната площ от защитена зона BG0002095 “Горни Дъбник-Телиш“ в резултат 
на предвижданията на ОУП възлиза на 162,301 дка или около 0,48% от общата площ на зоната. 

В резултат на теренната работа и направения анализ, реално новозасегнатата площ от 
защитената зона в резултат на предвижданията на ОУП се очаква само в седем имота и УЗ – Ос 
и ДопСоп с обща площ от 65,331 дка, която територия може да е местообитание на видовете 
предмет на опазване в ЗЗ BG0002095 “Горни Дъбник-Телиш“ или 0,19%. 

В предварителния проект на ОУПО Червен бряг са включени устройствени територии, 
които вече са урбанизирани, има съществуващи постройки или терените са нарушени в някаква 
степен. 

От теренната работа по изготвяне на ДОСВ се установи, че част от имот 90.1 с площ от 
56,836 дка в момента се използва като нива, а съгласно КВС, имота е с НТП - пасище, съгласно 
ОУП в него се предвижда обособяване на УЗ Ос около яз. Телиш. В съседство на този имот в 
прибрежната зона на язовира са налични територии, оформени като пасище. 

Съгласно т. 6.1 от Заповед № РД-557/05.09.2008 г. на Министъра на ОСВ (ДВ, бр. 
84/2008 г.) за обявяване на защитена зона BG0002095 “Горни Дъбник-Телиш“ е забранено 
превръщането на пасища в обработваеми земи и не е допустимо обработването на имот 
90.1, но не е въведено ограничение за строителство в тази територия, съгласно 
горецитираната заповед. 

Екипът изготвящ ДОСВ не разполага с информация, кога имот 90.1 от пасище е 
превърнат в нива и се обработва.  

Като единствен достъпен и достоверен източник на информация и сравнение за това какви 
промени са настъпвали в имот 90.1 през годините преди обявяване на защитена зона 
BG0002095 “Горни Дъбник-Телиш“ (2008 г.) и въвеждане на забранителния режим по т. 6.1 от 
Заповед № РД-557/05.09.2008 г. на Министъра на ОСВ (ДВ, бр. 84/2008 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.  
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Имот 90.1 – Ос с. Телиш, част 56,……………… дка 

Google Earth към 02.04.2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Earth към 01.04.2002 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От сравнението на модела на част от имот 90.1 предвиден за Уз ОС съгласно 
предварителния проект на ОУП на Община Червен бряг е видно, че още през 2002 г. 
територията е била използвана като нива. Т.е. промяната във фактическото използване на имота 
с различно предназначение/НТП – пасище и превърнат в нива, датира преди перида на 
обявяване на защитена зона BG0002095 “Горни Дъбник-Телиш“ и въвеждане на забранителния 
режим по т. 6.1. 

Предвид създалата се колизия между планирането по ОУП, КВС, собственост и 
Заповед № РД-557/05.09.2008 г. на Министъра на ОСВ (ДВ, бр. 84/2008 г.), няма 
фактическа основа за реална оценка степента на въздействие на планирането за УЗ Ос в 
част от имот 90.1 в землището на с. Телиш, спрямо предмета и целите на защитена зона 
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BG0002095 “Горни Дъбник-Телиш“. Считаме, че УЗ Ос в имот 90.1, 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. 

 

В резултат на теренната работа и оценката на наличните местообитания в 
засентатите от ОУП, чрез Уз територии, по експертна оценка, въздействие може да се 
очаква върху следните видове птици предмет на опазване в зоната: 

 

Птици, включени в Прилоложение I на Директива 2009/147/ЕИО (Прил. 2 на Закона 
за биологичното разнообразие)  

 

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 33: Гнездящ вид на територията на защитената зона. Представена е 
с добра численост през гнездовия период и по време на миграция в цялата страна, а също и в защитената 
зона - между 50 и 100 двойки. Гнезди в UTM квадрат KJ80 (Янков, 2007). 

Оценка на въздействието: Изсичането на храсти и урбанизирането на откритите площи ще 
намали площта на гнездовите и трофични местообитания на вида. Промяната на храстовите хабитати и 
премахването на растителността около яз. „Горни Дъбник“ и в УЗ – Ос и ДопСоп с обща площ от 65,331 
дка землището на село Телиш ще отнеме част от подходящите гнездови местообитания на вида в зоната 
- около 0,19% от територията на зоната и около 3,4% от подходящите за вида трофични местообитания. 
Въздействието ще бъде в средна степен. Дейността може да предизвика вторични отрицателни 
въздействия. 

Възможни въздействия върху вида - намаляване на гнездови и трофични местообитания.  

Степен на въздействие: 4. 

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: В защитената зона гнезди с численост от 1 двойка 
съгласно СДФ. При проучванията по проект „Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013) липсват данни, но не са 
провеждани проучвания в подходящи за вида местообитания. Видът гнезди в UTM квадрат 
KJ80, където попадат  УЗ – Ос и ДопСоп с обща площ от 65,331 дка землището на село Телиш, 

но е с много ниска численост (Янков, 2007). Не е наблюдаван по време на теренните 
наблюдения в района. Районът на концесията е възможно трофично местообитание на вида. 

Оценка на въздействието:  
Територията на УЗ – Ос и ДопСоп с обща площ от 65,331 дка землището на село Телиш, 

засяга потенциални трофични местообитания на вида. Възможно е нарушаване на тези 
местообитания, предимно на територията от 65,311 дка или около 0,05% от трофичните 
местообитания на вида в зоната. Възможно е безпокойство по време на строителството и 
експлоатацията. Въздействието ще бъде в ниска степен поради наличието на идентични 
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местообитания в непосредствена близост. Дейността може да предизвика много слабо 
отрицателно въздействие. 

 Възможни въздействия върху вида – загуба на трофични местообитания, безпокойство.
  

Степен на въздействие: 1. 

Върху останалите видове птици, предмет на опазване в зоната въздействие няма да има, 
тъй като в обхвата на предвидените устройствени зони 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. 

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

Малък ястреб ( Accipiter nisus) 

Биология на вида: Палеарктичен вид, разпространен в Европа, Азия и Северозападна 
Африка. Зимува в Европа, Южна Азия и Северна Африка. Гнездяща, мигрираща и зимуваща 
птица, която се среща в цяла България. Обитава разредени иглолистни, широколистни и 
смесени гори. Предпочита места в близост до сечища, поляни и пасища. Среща се от 0 до 2000 
м. н.в. 

 

Състояние на популацията в 33: В зоната се среща по време на миграция. Не гнезди в 
UTM квадрат KJ80 (Янков, 2007). 

Оценка на въздействието: Територията на предвидените УЗ е подходящо трофично 
местообитание за вида. При строителството в УЗ Ос и ДопСоп в землището на с. Телиш, ще се 
отнемат трофични местообитания с площ около 65,331 дка, което е около 0,19% от територията 
на зоната и около 0,7% от подходящите за вида трофични местообитания в зоната. 
Въздействието ще бъде в ниска степен поради урбанизирането на част от имотите и наличието 
на идентични местообитания в непосредствена близост. Дейността може да има слабо 
отрицателно въздействие. 

Възможни въздействия върху вида - намаляване на трофични местообитания. 

Степен на въздействие: 1. 
 

Сокол орко ( Falco subbuteo) 

Биология на вида: Вид, които гнезди разпръснато в цялата страна. Среща се повсеместно 
в равнини и планини. Прелетен вид. Гнезди в широколистни гори, горски пояси. 

Състояние на популацията в 33: В зоната гнезди в ниска численост - 1 двойка. Гнезди в 
UTM квадрат KJ80 (Янков, 2007). 

Оценка на въздействието: Територията на предвидените УЗ е подходящо трофично 
местообитание за вида. При строителството в УЗ Ос и ДопСоп в землището на с. Телиш, ще се 
отнемат трофични местообитания с площ около 65,331 дка, което е около 0,19% от територията 
на зоната и около 0,7% от подходящите за вида трофични местообитания в зоната. 
Въздействието ще бъде в ниска степен поради урбанизирането на част от имотите и наличието 
на идентични местообитания в непосредствена близост. Дейността може да има слабо 
отрицателно въздействие. 

Възможни въздействия върху вида - намаляване на трофични местообитания. 
Степен на въздействие: 1. 
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Върху останалите редовно срещащи се, мигриращи видове птици, които не са включени в 
Приложение I на Директива 2009/147 EEC въздействие няма да има, тъй като в обхвата на 
предвидените устройствени зони 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. 

Изводи: 
Негативното въздействие от реализацията на плана на ОУП на община Червен бряг, върху 

биологичното разнообразие и в частност върху птиците в района, се свежда главно до 
безпокойство и до отнемането и увреждането на части от подходящи местообитания за 

гнездене, укритие и хранене на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002095 

„Горни Дъбник - Телиш” по Директивата за опазване на дивите птици. 
С прилагането на плана ще бъдат нарушени естествени природни местообитания и 

местообитания на някои видове в УЗ Ос, предмет на защита в защитената зона в непосредствена 
близост до яз. Горни Дъбник. Това ще доведе и до безпокойство по време на строителство, но 
няма да доведе до унищожаване на крайбрежна растителност и се намира на на около 200 м от 
водното огледало, като съществува буфер от растителност между водното огледало и УЗ Ос, 
което ще играе ролята на екран предотвратяващ безпокойство както по време на строителство, 
така и при експлоатация на УЗ Ос. При ново строителство ще бъдат нарушени естествени 
природни местообитание и местообитания на някои видове, предмет на защита в защитената 
зона. 

При оценка на въздействието върху видовете птици е отчетено отрицателно въздействие в 
ниска до средна степен (оценка от 1 до ) за 4  вида птици, предмет на опазване в 33 „Горни 
Дъбник - Телиш”. При един вид от Приложение I - Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

оценката е 4. Реализацията на плана може да предизвика вторични отрицателни въздействия от 
безпокойство и нарушаване на трофични и гнездови местообитания. 

За намаляване и пълно отстраняване на отрицателното въздействие са разработени мерки 
(т. 6 от ДОС), които следва да бъдат приложени. 

 

 

5.4 ЗЗ BG0000332 “Карлуковски карст” 

BG0000332 Карлуковски карст, определена за опазване на дивите птици. Обявена е със 
Заповед № РД-788/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите /обн. ДВ бр. 015/2008 
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 14210,7855 ха. В границата на зоната попадат 
землищата на селата Горник, Реселец, Бресте и гр. Червен бряг, община Червен бряг. 

 

Предмет на опазване: 
 

Съгласно заповедта на МОСВ предмет на опазване в защитена зона “Карлуковски карст” с 
код BG0000332 са следните 44 вида птици: 
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Предмет на опазване: 

 
Птици, включени в Прилоложение I на Директива 2009/147/ЕИО (Прил. 2 на Закона 

за биологичното разнообразие) 

ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир. 2009/147/ЕИО 

КОД ИМЕ (на български) 

Местна 

Попул. 

Миграционна Популация Оценка 

 ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. Премин Попул. Опазв. Изолир. 
Цял.Оц 

. 

A031 
Ciconia ciconia 

Бял щъркел 
 10p   C A C C 

A122 
Crex crex 

Ливаден дърдавец 
 

14p/3- 

P 25p 

 P C A C C 

A103 
Falco peregrinus 
Сокол скитник 

 1p/0-2p   C A C C 

A393 

Phalacrocorax 

pygmeus 

Малък корморан 

  10i 12i/5-20i D    

A092 
Hieraaetus pennatus 

Малък орел 
   P D    

A081 
Circus aeruginosus 

Тръстиков блатар 
   P D    

A080 
Circaetus gallicus 
Орел змияр 

 2p/2-3p   C A C C 

A511 
Falco cherrug 

Ловен сокол 
 0-1  P B B B B 

A072 
Pernis apivorus 
Осояд 

 5p/3-6p  P C A C B 

A224 

Caprimulgus 

europaeus 

Козодой 

 
30p/20- 

40p 

 P C B C C 

A030 
Ciconia nigra 

Черен щъркел 
 3p   C A C C 

A027 
Egretta alba 

Голяма бяла чапла 
   P D    

A026 
Egretta garzetta 
Малка бяла чапла 

   P D    

A024 
Ardeola ralloides 

Гривеста чапла 
   P D    

A023 
Nycticorax nycticorax 
Нощна чапла 

   P D    

A022 
Ixobrychus minutus 

Малък воден бик 
 3P/3-4P  P C B C C 

A077 

Neophron 

percnopterus 

Египетски лешояд 

 1P  P C A C C 

A338 

Lanius collurio 

Червеногърба 

сврачка 

 
225p/20 
0-250P 

  C A C B 

A465 

Alectoris graeca 

graeca 

Планински кеклик 

20p/15- 
25P 

   D    

A442 

Ficedula semitorquata 

Полубеловрата 

мухоловка 

   P D    
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A429 

Dendrocopos syriacus 

Сирийски пъстър 

кълвач 

45p/40- 
50P 

   C A C C 

A403 

Buteo rufinus 

Белоопашат 
мишелов 

8p/6- 
10P 

   C A C A 

A402 
Accipiter brevipes 

Късопръст ястреб 
 3P/2-4P   A A C A 

A397 
Tadorna ferruginea 

Ръждив ангъч 
    C B C C 

A133 
Burhinus oedicnemus 

Турилик 
 1P   C A C C 

A339 
Lanius minor 

Черночела сврачка 
 

25p/15- 

30P 
  C A C C 

A215 
Bubo bubo 

Бухал 

13p/10- 

16P 
   B A C A 

A307 

Sylvia nisoria 

Ястребогушо 
коприварче 

 
110p/10 

0-120P 
  C  C A 

A255 
Anthus campestris 

Полска бъбрица 
 

12p/10- 

15P 
  C A C B 

A246 
Lullula arborea 

Горска чучулига 

125p/60 

-150P 
   C A C C 

A236 
Dryocopus martius 

Черен кълвач 
4P/1-6P    C B C C 

A231 
Coracias garrulus 

Синявица 
 5P   C B C C 

A229 
Alcedo atthis 

Земеродно рибарче 

8p/5- 

12P 
   B A C B 

A234 
Picus canus 

Сив кълвач 

11p/6- 

12P 
   C A C C 

A379 
Emberiza hortulana 

Градинска овесарка 
 

175p/15 

0-200P 
  C A C C 

A238 

Dendrocopos medius 

Среден пъстър 
кълвач 

12p/10- 

15P 
   C B C C 

 

 
Редовно срещащи се, мигриращи видове птици, които не са включени в Приложение І 

на Директива 2009/147 ЕЕС. 

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение I на Дир. 

2009/147 ЕЕС 

КОД ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

Миграционна Популация Оценка 

 ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. Премин Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц 
. 
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Характеристика на територията на засегнатите от УЗ и територии от ОУП 
Червен бряг 

Предвижданията на ОУП Червен бряг засягат територии на обща площ то 57,118 дка или 
0,04% от общата площ на зоната в землищeто на с. Реселец, като са определени територии с 
устройствени режими от типа на Ос. 

  

Таблица 5.7 Бъдещо планиране и попадащи в границите на  Защитена зона 
“Карлуковски карст”, BG0000332 по начин на трайно ползване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A165 Tringa ochropus 

Голям горски водобегач 
 1P   D    

A230 Merops apiaster 
Обикновен пчелояд 

 45P  P D    

A168 Actitis hypoleucos 

Късокрил кюкавец 
 7P/3-6P   D    

A053 Anas platyrhynchos 

Зеленоглава патица 

12p/7- 

18P 
   D    

A087 Buteo buteo 

Обикновен мишелов 

6P/5-8P    D    

A136 Charadrius dubius 

Речен дъждосвирец 
 10p/5- 

15P 
  D    

A099 Falco subbuteo 

Орко 
 3P/2-5P   D    

A096 Falco tinnunculus 
Черношипа ветрушка 

17p/10- 
35P 

   B A C B 

№ 
по 
ред 

З-ще № на имот 
Площ 

дка 

Вид на 
имота 

Вид 
територия 

НТП 

Ново предвиждане за 
устройствена 

зона/инфраструктура 

1. Реселец 62503.45.8 30,165 
Поземлен 

имот 

Урбанизирана 
територия 

За почивен лагер 

Ос 

Съществуващ почивен 
лагер 

2. Реселец 62503.281.7 1,410 
Поземлен 

имот 

Урбанизирана 
територия 

За курортен 
хотел, почивен 

дом 

Ос 

Съществуващ почивен 
дом, хотел 

3. Реселец 62503.344.1 1,589 
Поземлен 

имот 

Горска 
територия 

За туристическа 
база, хижа 

Ос 

Съществуващ почивен 
дом, хотел 

Хижа Момина сълза 

4. Реселец 62503.347.1 15,044 
Поземлен 

имот 

Горска 
територия 

За санаториум, 
балнеосанаториу

м, 
профилакториум 

Ос 

За санаториум, 
балнеосанаториум, 
профилакториум 

5. Реселец 62503.375.30 8,910 
Поземлен 

имот 

Горска 
територия 

Широколистна 
гора 

Ос 

Има съществуващи 
бунгала, трафопост и 
чакълирани пътища – 

яз. Реселец 

 Обща площ: 57,118     
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Фиг. 5.23  Местоположение на Уз Ос в землището на с. Реселец 

При теренните обходи се установи, предвидените устройствени зони или територии са 
вече съществуващи и са антропогенизирани, като реално липсват гнездови, трофични и места за 
почивка местообитания на видове предмет на опазване в зоната - Птици, включени в 
Прилоложение I на Директива 2009/147/ЕИО (Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие) 
и Редовно срещащи се, мигриращи видове птици, които не са включени в Приложение І на 
Директива 2009/147 ЕЕС. 

Въздействия биха могли да се очакват и то косвени без да се засягат местообитания на 
видове в имот 375.30 с площ от 8,910 дка и НТП-Широколистна гора, който в момента реално 
се използва за реакреация. В рамките на договор № BG161PO001/3.1-03/2010/044 „Развитие на 
туристическа атракция „Тектонски гребен Калето” по схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010, «Подкрепа за развитието на природни, културни и 
исторически атракции, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд 
за регионално развитие, е създадена Екопътека „Тектонски гребен“.. Създадена е екопътека по 
ждрелото на река Ръчене. С трето разклонение, екопътеката продължава югозападно, успоредно 

на р. Ръчене. Преминава покрай профилакториума и стига до м. „Пладнището“ по 

новоизградена пешеходно-транспортна алея. Пътят води до голяма поляна, на която се 

провеждат местни фолклорни фестивали. Тя е подходяща за палаткови лагери или просто за 

отдих в горещите летни дни, тъй като на нея има обособени кътове. Пътят пресича реката, на 

която е изграден дървен пешеходен мост и продължава до природната забележителност 

„Реселешките кукли” и изкуственото езеро „Баража” образувано при преграждането на реката - 

до имот 375.30 – планиран като Ос съгласно ОУП,. Езерото е подходящо за рибилов и летни 

излети. 

 

Независимо от това, че съгласно КВС имот 375.30 е с НТП – Широколистна гора вечее  
убранизиран, с изградени чакълирани пътища, бунгала (преместваеми обекти), трафопост и 
стари сервизни постройки свързани с обслужването на язовир Реселец. Реално в него липсват 
гнездови, трофични и места за почивка местообитания на видове предмет на опазване в зоната - 
Птици, включени в Прилоложение I на Директива 2009/147/ЕИО (Прил. 2 на Закона за 
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биологичното разнообразие) и Редовно срещащи се, мигриращи видове птици, които не са 
включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС. Имотът се намира в непосредствена 
близост до ПЗ „Скалните кукли в м. Пладнището“, но ги дели река Ръчене и язовира на нея. В 
миналото този имот се използвал от ДГС „Плевен“ като дворно място, като така е отразено и в 
актуалния ГСП. 

Единствено по време на теренните обследвания на тази територия е установено, че вида 
Alcedo atthis Земеродно рибарче използва язовира като ловно местообитание, а видовете Buteo 

buteo Обикновен мишелов и Buteo rufinus белоопашат мишелов облитат района около имот 
375.30, но по-скоро като демонстрация на териториалност, отколкото в търсене на храна 

(гнездяща двойка на видовете в района не е установена). 
Таблица 5.8 Разпределение на териториите в землището на с. Реселец, преди и след 

прилагане на ОУП (резултати от теренни проучвания) 

№ 

УЗ/Територия 
от ОУП 

Червен бряг 

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. Ос 

Урбанизирана 
територия 

Съществуващ 
почивен лагер 

30,165 
Урбанизирана 

територия 
0 

2. Ос 

Урбанизирана 
територия 

Съществуващ 
почивен дом, 

хотел 

1,410 
Урбанизирана 

територия 
0 

3. Ос 

Горска 
територия 

Съществуващ 
почивен дом, 

хотел 

Хижа Момина 
сълза 

1,589 
Урбанизирана 

територия 
0 

4. Ос 

Горска 
територия 

За санаториум, 
балнеосанаториу

м, 
профилакториум 

15,044 
Урбанизирана 

територия 
0 

5. Ос 

Горска 
територия 

Има 
съществуващи 

бунгала, 
трафопост и 
чакълирани 

8,910 
Урбанизирана 

територия 

 

0 
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пътища – яз. 
Реселец 

 

Обща площ 

преди въвеждане 
на ОУП 

57,118 

Обща площ 

след 
въвеждане на 

ОУП 

0 

 

Птици, включени в Прилоложение I на Директива 2009/147/ЕИО (Прил. 2 на Закона 
за биологичното разнообразие) 

 

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 BG0000332 “Карлуковски карст”, 

видът е с численост около 8 двойки. В района на Уз Ос имот 375.30 видът не е установен като 
гнездящ (Янков, 2007). 

 

Фиг. 5.24 Поглед към Уз-Ос в имот 375.30 в землището на с. Реселец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.24 Поглед към Уз-Ос в имот 375.30 в землището на с. Реселец 
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Фиг. 5.25 Поглед към Уз-Ос в имот 375.30 в землището на с. Реселец 
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Фиг. 5.26 Поглед към яз. Реселец 

 

Оценка на въздействието:  
Територията на ИП не е трофично или подходящо гнездово местообитание за вида, но в 

съседство се намира трофично местообитание - язовир. При строителството и експлоатацията 
няма да се нарушат или засегнат ефективни и потенциални местообитания на вида, но може да 
се очаква безпокойство.  

Възможни въздействия върху вида – Незначително. 
Степен на въздействие: 1. 

 

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 са установени 8 гнездящи двойки. В 
района на Уз Ос имот 375.30 видът не е установен като гнездящ (Янков, 2007). Видът е 
наблюдаван по време на теренните изследвания по-скоро като демонстрация на териториалност, 
отколкото в търсене на храна (гнездяща двойка на видовете в района не е установена).  

Оценка на въздействието:  
Територията на ИП не е трофично или подходящо гнездово местообитание за вида. При 

строителството и експлоатацията може да възникне безпокойство, но без да се нарушат или 
засегнат ефективни и потенциални местообитания на вида.  

Възможни въздействия върху вида – Незначително. 
Степен на въздействие: 1. 

 

За видовете:  

1. Ciconia ciconia Бял щъркел 

2. Сгех сгех Ливаден дърдавец 

3. Falco peregrinus Сокол скитник 

4. Phalacrocorax pygmeus Малък корморан 

5. Hieraaetus pennatus Малък орел 

6. Circus aeruginosus Тръстиков блатар 

7. Circaetus gallicus Орел змияр 

8. Falco cherrug Ловен сокол 

9. Pernis apivorus Осояд 

10. Caprimulgus europaeus Козодой 

11. Ciconia nigra Черен щъркел 

12. Egretta alba Голяма бяла чапла 

13. Egretta garzetta Малка бяла чапла 

14. Ardeola ralloides Гривеста чапла 

15. Nycticorax nycticorax Нощна чапла 

16. Ixobrychus minutus Малък воден бик 

17. Neophron percnopterus Египетски лешояд 

18. Lanius collurio Червеногърба сврачка 

19. Alectoris graeca graeca Планински кеклик 

20. Eicedula semitorquata Полубеловрата мухоловка 

21. Dendrocopos syriacus Сирийски пъстър кълвач, 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 
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При реализацията на УЗ и територии на ОУП Червен бряг в ЗЗ BG 0000332 

„Карлуковски карст” ще има въздействие в различна степен върху 2 вида птици, за които 
е поставена оценка от 1, т.е. Незначително въздействие, за които принципно не е 
необходимо да се прилагат смекачаващи мерки, включени в Приложение І на Директива 
2009/147 ЕЕС, но ще бъдат предложени превантивни мерки. 

 

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 защитената зона видът гнезди с численост от 6 двойки. 
Гнезди в района съгласно Янков, 2007.  

Оценка на въздействието:  
Територията на Уз Ос имот 375.30 видът е наблюадаван само през размножителния 

период не е засяга потенциални гнездови местообитания на вида. По-скоро като демонстрация 
на териториалност, отколкото в търсене на храна (гнездяща двойка на видовете в района не е 
установена. Възможно е безпокойство по време на строителството и експлоатацията. 
Въздействието ще бъде в ниска степен поради наличието на идентични местообитания в 
непосредствена близост. Дейността може да предизвика много слабо отрицателно въздействие. 

 Възможни въздействия върху вида – безпокойство.  

Степен на въздействие: 1. 

 

За видовете: 
1. Tringa ochropus Голям горски водобегач 

2. Merops apiaster Обикновен пчелояд 

3. Actitis hypoleucos Късокрил кюкавец 

4. Anas platyrhynchos Зеленоглава патица 

5. Charadrius dubius Речен дъждосвирец 

6. Falco subbuteo Орко 

7. Falco tinnunculus Черношипа ветрушка, 

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 
При реализацията на УЗ и територии на ОУП Червен бряг в ЗЗ BG 0000332 

„Карлуковски карст” ще има въздействие върху 1 вид птици, за която е поставена оценка 
от 1, т.е. Незначително въздействие, за което принципно не е необходимо да се прилагат 
смекачаващи мерки, включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС, но ще бъдат 
предложени превантивни мерки. 

 

5.5. 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. 

 

BG0001014 „Карлуково“ 

Анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на 
защитена зона BG0001014 „Карлуково“ с оглед на нейната структура, функции и 
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природозащитни цели 

 

Структура 
След теренната работа извършена от екипа изготвил ДОСВ се установи, че почти всички 

описани нови устройствени зони и предвиждания в рамките на защитена зона BG0001014 

„Карлуково“ са съществуващи.  
Общата засегната площ от защитена зона BG0001014 „Карлуково“ 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 

Типове природни местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0001014 

Карлуково 

6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco 

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). 
Очаквани въздействия по време на строителството. 
Въздействия 

» Пряко унищожаване в мястото на изграждане на УЗ: Съгласно МОСВ (2013), площта 
на местообитанието в защитена зона „Карлуково” е 54011,2 дка.  

Предвижданията на ОУП засягат само в  землището на с. Рупци – имот 63361.290.1 с 
площ от 14,073 дка част (от обща площ 151,455) и НТП-Пасище за Устройствена територия - За 
гробищен парк, като в резултат на обследването се устави, че засегнатата площ от природно 
местообитание 6210 е само 8,469 дка в границата на имота.  

Общата площ от местообитание 6210, която ще се засегне при обособяване на територията 
като гробище парк е 8,469 дка, възлизащо на 0.15%. Природозащитното състояние на 
местообитанието по Параметър 1.1. Заемана площ от природното местообитание в обхвата на 
зоната, е „неблагоприятно - лошо”. Отнемането на 0.15% от площта му няма да промени 
състоянието му. Това въздействие се определя като незначително.  

В участъците, заети от местообитание 6210 в обхвата на част от имот 63361.290.1 в 
площта от  8,469 дка са установени следните видове растения: 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация: Осъществяването на УЗ – гробищен парк ще фрагментира един полигон. 
Това представлява 0.015% от площта на местообитанието в зоната. Природозащитното 
състояние на местообитанието по Параметър 2.1. Фрагментация в рамките на местообитанието, 

е „благоприятно” (МОСВ 2013). Съгласно Зингстра и кол. (2009), фрагментация от 0.015% няма 
да промени състоянието му по този показател. Въздействието ще е незначително. 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 
 

Промяна на структурата и видовия състав: Характера на УЗ не предполага промяна на 
структурата и видовия състав на местообитанието извън засегнатите площи. Въздействие няма 
да има. 
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Кумулативен ефект: Според данните, с които разполагаме, отнемането на тази площ няма 
да промени природозащитното състояние на местообитанието. Имайки предвид ниския процент 
засегната площ от настоящото Уз – гробищен парк, кумулативното въздействие може да се 
определи като незначително. 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 

 

Степен на въздействия върху местообитания и популациите на приоритетни 
животински видовете - предмет на опазване на защитена зона BG0001014 „Карлуково“ 

 

Без въздействие. 
 

Очаквано въздействие върху риби предмет на опазване в защитена зона BG0001014 
„Карлуково“ 

 

Без въздействие 

 

Очаквано въздействие върху земноводни и влечуги предмет на опазване в защитена 
зона BG0001014 „Карлуково“ 

Земноводни предмет на опазване в ЗЗ „Карлуково” 
 

Червенокоремна бумка (Bombina bombina)  

Очаквани въздействия по време на строителството. 
Въздействия 

Унищожаване на местообитания 

Двата имота са потенциални местообитания на вида, като се засягат пряко. Унищожаване 
на местообитания на вида ще се реализира на площ от 16,319 дка в УЗ-ДопСоп от потенциални 
местообитания на вида в зоната или 0,06%., което може да се определи като незначително.  

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитания 

Засягат се само 16,319 дка от потенциални местообитания на вида в зоната или 0,06%, 
което няма да доведе до значима фрагментация на местообитания на вида в зоната. 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 

 
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Въздействия: 

Унищожаване на местообитания 

Двата имота са потенциални местообитания на вида, като се засягат пряко. Унищожаване 
на местообитания на вида ще се реализира на площ от 16,319 дка в Уз-ДопСоп от потенциални 
местообитания на вида в зоната или 0,015%., което може да се определи като незначително.  

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
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Фрагментация на местообитания 

Засягат се само 16,319 дка от потенциални местообитания на вида в зоната или 0,015%, 

което няма да доведе до значима фрагментация на местообитания на вида в зоната. 
Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 

 

Влечуги предмет на опазване в ЗЗ „Карлуково” 
 

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 

 

Очаквани въздействия по време на строителството. 
 

Въздействия 

 

Унищожаване на местообитания 

Двата имота са потенциални местообитания на вида, като се засягат пряко. Унищожаване 
на местообитания на вида ще се реализира на площ от 16,319 дка в УЗ-ДопСоп от потенциални 
местообитания на вида в зоната или 0,043%., което може да се определи като незначително.  

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитания 

Засягат се само 16,319 дка от потенциални местообитания на вида в зоната или 0,043%, 
което няма да доведе до значима фрагментация на местообитания на вида в зоната. 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 

 

Очаквано въздействие върху прилепи предмет на опазване в защитена зона 
BG0001014 „Карлуково“ 

 

Без въздействие 

 

Очаквано въздействие върху бозайници (без прилепи) предмет на опазване в 
защитена зона BG0001014 „Карлуково“ 

Без въздействие 

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:  
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Бозайници: Не се очаква. 
Прилепи: Не се очаква. 
Безгръбначни: Не се очаква. 
 

Кумулативен ефект 

6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco 

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). 
Кумулативен ефект: Според данните, с които разполагаме, отнемането на тази площ няма 

да промени природозащитното състояние на местообитанието. Имайки предвид ниския процент 
засегната площ от настоящото Уз – гробищен парк, кумулативното въздействие може да се 
определи като незначително. 

ще е незначително. 

Химически промени 
Не се очакват. 
Хидрогеоложки промени 
Не се очакват. 
Геоложки промени 
Не се очакват. 
 

Други промени 
Не се очакват. 
 

Защитена зона BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ 

Анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на 
защитена зона BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ с оглед на нейната структура, 
функции и природозащитни цели 

 

Структура 

Общата засегната площ от защитена зона BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ в резултат 
на предвижданията на ОУП възлиза на 105,465 дка или около 0,41% от общата площ на зоната. 

В резултат на теренната работа и направения анализ, реално новозасегнатата площ от 
защитената зона в резултат на предвижданията на ОУП се очаква само в седем имота и УЗ – Ос 
и ДопСоп с обща площ от 65,331 дка, която територия не представлява природно 
местообитание или местообитание на видове предмет на опазване в ЗЗ BG0000611 „Язовир 
Горни Дъбник“ или 0,25%. 

Функции и природозащитни цели 

Загуба на природни местообитания 

 

Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни 
местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване 

Природни местообитания: 
Без въздействие 

 

Описание и анализ на въздействието на плана върху местообитания на видовете 
безгръбначни животни предмет на опазване 

 

 

Бръмбар рогач (L. cervus) 



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

 

 

 

 

 

172 

Съгласно данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и собствените ни проучвания, в в 
землището на с. Телиш в УЗ Ос на площ от 45,171 дка попадат потенциални местообитания на 
вида. Общо засегната площ е 45,171 дка от потенциални местообитания на вида в зоната или 
2,43%. 

Унищожаване на местообитания 

УЗ ОС в землището на с. Телиш не е потенциални местообитания на вида, т.е. 
местообитания на вида няма да бъдат засегнат, като резултат от теренните проучвания на екипа 
изготвящ ДОСВ. Не са налични дървета във фаза на старост и паднала гниеща дъбова 
дървесина, типични местообитания на вида. 

Въздействие – Без въздействие. 
Степен на въздействие – 0. 
 

Фрагментация на местообитания 

УЗ ОС в землището на с. Телиш не е потенциални местообитания на вида, т.е. 
местообитания на вида няма да бъдат засегнат, като резултат от теренните проучвания на екипа 
изготвящ ДОСВ.  В съседство на тази територия в близост до бреговата ивица на яз. Горни 
Дъбник са налични дървестна и храстова растителност която играе роля на буфер и коридор за 
разпространение на вида в зоната, поради което планираната УЗ-Ос няма да доведе до значима 
фрагментация на местообитания на вида в зоната. 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 

 

Описание и анализ на въздействието на плана върху местообитания на видовете 
риби предмет на опазване 

 

Без въздействие 

 

 Описание и анализ на въздействието на плана върху местообитания на видовете 
земноводни и влечуги предмет на опазване 

 

Пъстър смок (Elaphe sauromates) 

 

Въздействия 

 

Унищожаване на местообитания 

УЗ ОС в землището на с. Телиш са потенциални слабопригодни местообитания на вида, 
т.е. Уз ОС засяга 45,171 дка или 0,73% от площта на слабопригодните местообитания на 
вида в зоната. 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитания 

УЗ ОС в землището на с. Телиш са потенциални слабопригодни местообитания на вида, 
т.е. Уз ОС засяга 45,171 дка или 0,73% от площта на слабопригодните местообитания на 
вида в зоната. В съседство на тази територия в близост до бреговата ивица на яз. Горни 
Дъбник са налични дървестна и храстова растителност която играе роля на буфер и коридор за 
разпространение на вида в зоната, поради което планираната УЗ-Ос няма да доведе до значима 

фрагментация на местообитания на вида в зоната. 
Въздействие – Незначително. 
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Степен на въздействие – 1. 

 

Описание и анализ на въздействието на плана върху местообитания на видовете 
Бозайници, без прилепи предмет на опазване 

 

Пъстър пор (Vormela peregusna) 

Унищожаване на местообитания 

Засягат се потенциални местообитания на вида на площ от 46,658 дка или 0,66% в УЗ 
ДопСоп. По експертна оценка и при направения анализ на теренните данни в тях обаче са 
налични вече изградени инфраструктура и съоръжения, като реално подходящи местообитания 
на вида са налични в имот 72206.56.26 (пасище, обрасло с храсти и дървета) на площ от 20,160 
дка или 0,28% (7060 дка).  

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 

 

Фрагментация на местообитания 

Засягат се потенциални местообитания на вида на площ от 46,658 дка или 0,66% в УЗ 
ДопСоп. По експертна оценка и при направения анализ на теренните данни в тях обаче са 
налични вече изградени инфраструктура и съоръжения, като реално подходящи 
местообитания на вида са налични в имот 72206.56.26 (пасище, обрасло с храсти и 
дървета) на площ от 20,160 дка или 0,28% (7060 дка).  

В съседство на тази територия са налични местообитания на вида, които служат за буфер 
и и коридор за разпространение на вида в зоната, поради което планираната УЗ-ДопСоп няма да 
доведе до значима фрагментация на местообитания на вида в зоната. До момента вида не 
установен в зоната, но важен фактор за липсата на вида е, че в границите на зона „Язовир Горни 
Дъбник“ не е регистрирана оптималната за пъстрия пор хранителна база – лалугера. 
Хранителната база в ЗЗ е оценена като бедна – субоптимална хранителна база с относително 
ниска плътност. Повечето посетени по време на теренната работа пасища са запустели – 

обрасли с висока тревна растителност или вече урбанизирани, което е видно от приложения 
снимков материал към ДОСВ. Като експерна оценка, може да се заключи, че описаното 
местообитание в имот 56.26 реално и той не представлява местообитание на вида. 

 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
 

Описание и анализ на въздействието на плана върху местообитания на видовете 
прилепи предмет на опазване 

 

Остроух нощник (Myotis blythii) 
Унищожаване на местообитания 

УЗ ОС в землището на с. Телиш са потенциални слабопригодни ловни местообитания на 
вида, т.е. Уз ОС засяга 45,171 дка или 0,70% от площта на слабопригодните ловни 
местообитания на вида в зоната. 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитания 

УЗ ОС в землището на с. Телиш са потенциални слабопригодни ловни местообитания на 
вида, т.е. Уз ОС засяга 45,171 дка или 0,70% от площта на слабопригодните ловни 
местообитания на вида в зоната. В съседство на тази територия в близост до бреговата ивица 
на яз. Горни Дъбник са налични дървестна и храстова растителност която играе роля на буфер и 
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коридор за разпространение на вида в зоната, поради което планираната УЗ-Ос няма да доведе 
до значима фрагментация на местообитания на вида в зоната. 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 

 

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 съхранение на дивите птици 

Анализ на въздействието на плана върху целостта на защитена зона BG0002095 

„Горни Дъбник-Телиш“ с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели 

 

Структура 

След извършената  на теренната работа извършена от екипа изготвил ДОСВ се установи, 
че почти всички описани нови устройствени зони и предвиждания в рамките на защитена зона 
BG0002095 „Горни Дъбник-Телиш“ са съществуващи. Всички предвиждания за Уз и територии 
възлизат на 162,301 дка или около 0,48% от общата площ на зоната. 

Общата засегната площ от защитена зона BG0002095 „Горни Дъбник-Телиш“ в резултат 
на предвижданията на ОУП възлиза на 162,301 дка или около 0,48% от общата площ на зоната. 

В резултат на теренната работа и направения анализ, реално новозасегнатата площ от 
защитената зона в резултат на предвижданията на ОУП се очаква само в седем имота и УЗ – Ос 
и ДопСоп с обща площ от 65,331 дка, която територия може да е местообитание на видовете 
предмет на опазване в ЗЗ BG0002095 “Горни Дъбник-Телиш“ или 0,19%. 

 

Функции и природозащитни цели 

Птици, включени в Прилоложение I на Директива 2009/147/ЕИО (Прил. 2 на Закона 
за биологичното разнообразие)  

 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 
Оценка на въздействието: Изсичането на храсти и урбанизирането на откритите площи ще 

намали площта на гнездовите и трофични местообитания на вида. Промяната на храстовите хабитати и 
премахването на растителността около яз. „Горни Дъбник“ и в УЗ – Ос и ДопСоп с обща площ от 65,331 
дка землището на село Телиш ще отнеме част от подходящите гнездови местообитания на вида в зоната 
- около 0,19% от територията на зоната и около 3,4% от подходящите за вида трофични местообитания. 
Въздействието ще бъде в средна степен. Дейността може да предизвика вторични отрицателни 
въздействия. 

Възможни въздействия върху вида - намаляване на гнездови и трофични местообитания.  
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Степен на въздействие: 4. 

Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Оценка на въздействието:  
Територията на УЗ – Ос и ДопСоп с обща площ от 65,331 дка землището на село Телиш, 

засяга потенциални трофични местообитания на вида. Възможно е нарушаване на тези 
местообитания, предимно на територията от 65,311 дка или около 0,05% от трофичните 
местообитания на вида в зоната. Възможно е безпокойство по време на строителството и 
експлоатацията. Въздействието ще бъде в ниска степен поради наличието на идентични 
местообитания в непосредствена близост. Дейността може да предизвика много слабо 
отрицателно въздействие. 

 Възможни въздействия върху вида – загуба на трофични местообитания, безпокойство.
  

Степен на въздействие: 1. 

 

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

Малък ястреб ( Accipiter nisus) 

Оценка на въздействието: Територията на предвидените УЗ е подходящо трофично 
местообитание за вида. При строителството в УЗ Ос и ДопСоп в землището на с. Телиш, ще се 
отнемат трофични местообитания с площ около 65,331 дка, което е около 0,19% от територията 
на зоната и около 0,7% от подходящите за вида трофични местообитания в зоната. 
Въздействието ще бъде в ниска степен поради урбанизирането на част от имотите и наличието 
на идентични местообитания в непосредствена близост. Дейността може да има слабо 
отрицателно въздействие. 

Възможни въздействия върху вида - намаляване на трофични местообитания. 

Степен на въздействие: 1. 
 

Сокол орко ( Falco subbuteo) 

Оценка на въздействието: Територията на предвидените УЗ е подходящо трофично 
местообитание за вида. При строителството в УЗ Ос и ДопСоп в землището на с. Телиш, ще се 
отнемат трофични местообитания с площ около 65,331 дка, което е около 0,19% от територията 
на зоната и около 0,7% от подходящите за вида трофични местообитания в зоната. 
Въздействието ще бъде в ниска степен поради урбанизирането на част от имотите и наличието 
на идентични местообитания в непосредствена близост. Дейността може да има слабо 
отрицателно въздействие. 

Възможни въздействия върху вида - намаляване на трофични местообитания. 
Степен на въздействие: 1. 
Кумулативен ефект 
Не се очакват. 
Химически промени 
Не се очакват. 
Хидрогеоложки промени 
Не се очакват. 
Геоложки промени 
Не се очакват. 
Други промени 
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Не се очакват. 
 

Защитена зона BG0000332 “Карлуковски карст” 

 

Анализ на въздействието на плана върху целостта на защитена зона BG0000332 

“Карлуковски карст” с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели 

 

Структура 

Предвижданията на ОУП Червен бряг засягат територии на обща площ то 57,118 дка или 
0,04% от общата площ на зоната в землищeто на с. Реселец, като са определени територии с 
устройствени режими от типа на Ос. 

 

Функции и природозащитни цели 

 
Птици, включени в Прилоложение I на Директива 2009/147/ЕИО (Прил. 2 на Закона 

за биологичното разнообразие) 

 

Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 

Оценка на въздействието:  
Територията на ИП не е трофично или подходящо гнездово местообитание за вида, но в 

съседство се намира трофично местообитание - язовир. При строителството и експлоатацията 
няма да се нарушат или засегнат ефективни и потенциални местообитания на вида, но може да 
се очаква безпокойство.  

Възможни въздействия върху вида – Незначително. 
Степен на въздействие: 1. 

 

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus)  

Оценка на въздействието:  
Територията на ИП не е трофично или подходящо гнездово местообитание за вида. При 

строителството и експлоатацията може да възникне безпокойство, но без да се нарушат или 
засегнат ефективни и потенциални местообитания на вида.  

Възможни въздействия върху вида – Незначително. 
Степен на въздействие: 1. 

 
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:  
Територията на Уз Ос имот 375.30 видът е наблюдаван само през размножителния период 

не е засяга потенциални гнездови местообитания на вида. По-скоро като демонстрация на 
териториалност, отколкото в търсене на храна (гнездяща двойка на видовете в района не е 
установена. Възможно е безпокойство по време на строителството и експлоатацията. 
Въздействието ще бъде в ниска степен поради наличието на идентични местообитания в 
непосредствена близост. Дейността може да предизвика много слабо отрицателно въздействие. 

 Възможни въздействия върху вида – безпокойство.  

Степен на въздействие: 1. 

 

Кумулативен ефект 
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Не се очакват. 
Химически промени 
Не се очакват. 
Хидрогеоложки промени 
Не се очакват. 
Геоложки промени 
Не се очакват. 
Други промени 
Не се очакват. 
 

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАНА,  ВЪРХУ 

ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА ИМ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ В РЕЗУЛТАТ НА 

ПРИЛАГАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ. 

Прогнозираният антропогенен натиск може да бъде смекчен с поредица  от мерки. Те са свързани с 
показателите, които трябва да бъдат заложени в ОУП и техническите проекти. За целта, екипа 
разработил настоящият ДОСВ на ОУПО Червен бряг препоръчва следните смекчаващи мерки: 

По отношение на предвижданите териториално устройствени зони при изготвянето 
на окончателният прокт на ОУПО Червен бряг: 

1. Да се променят строителните параметри в зона Ос в землището на с. Реселец – имот 
375.30 (защитени зони BG0001014 “Карлуково” и BG0000332 „Карлуковски карст“) и с. Телиш 

– имоти – 72206.90.1, 72206.110.6, 72206.110.7, 72206.110.8, 72206.110.9, 72206.110.10, 

72206.110.11 (защитени зони BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ и BG0002095 „Горни Дъбник-

Телиш“), като строителството се ограничи до типа строителство само до поставяне на 
преместваеми обекти без въвеждане високо монолитно строителство и трайно закрепване за 
терена. 

Цели на предложената мярка: Да се избегне трайно урбанизиране на териториите и 
безпокойство на видовете в четирите защитени зони, както и ограничаване загубата на 
трофични и потенциални местообитания на Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Малък 
ястреб ( Accipiter nisus), Сокол орко ( Falco subbuteo) (BG0002095 „Горни Дъбник-Телиш“), 

Пъстър смок (Elaphe sauromates), Бръмбър рогач (Lucanus cervus) и Остроух нощник (Myotis 

blythii) (BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“) и Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 

(BG0000332 „Карлуковски карст“). 

2. Да не се допуска увеличаване площта на УЗ в границите на четирите защитени зони в 
окончателния проект на ОУПО Червен бряг, за да не се засегнат допълнителни територии и 
площи на местообитания и видове предмет на опазване. 

Цели на предложената мярка: Избягване на допълнителни преки въздействия върху 
природните местообитания и местообитанията на видовете в границата на защитените зони, за 
да не се допусне увеличаване на въздействието от незначително до по-високи степени и 
кумулация. 

3. В правилата за прилагане на плана към окончателния проект на ОУП да бъде 
предвиден индивидуален режим, с който да се запази съществуващата дървесна и където е 
възможно запазване на храстова растителност (от местни видове) в УЗ Ос (землище с. Реселец и 
с. Телиш) в границите на защитените зони.  

Цели на предложената мярка: 



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

 

 

 

 

 

178 

Намаляване на степента на въздействие върху потенциално гнездови и трофични 
местообитания за птици и прилепи. 

4. 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 Червен бряг. 

5. 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. 

6. Предвид създалата се колизия между планирането по ОУП, КВС, собственост и 
Заповед № РД-557/05.09.2008 г. на Министъра на ОСВ (ДВ, бр. 84/2008 г.), няма фактическа 
основа за реална оценка степента на въздействие на планирането за УЗ Ос в част от имот 90.1 в 
землището на с. Телиш, спрямо предмета и целите на защитена зона BG0002095 “Горни 
Дъбник-Телиш“. Считаме, че УЗ Ос в имот 90.1, 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. 

Цели на предложената мярка: 
Предотвратяване на ненужни въздействия върху местообитания на целеви видове птици, 

тъй като липсва реална възможност за оценка на степенста и вида на въздействие, предвид 
променения начин на ползване. 

 

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 като цяло и по специално гробищния парк в с. 
Рупци имот 63361.290.1 на площ от 8,469 дка, където е отчетено въздействие върху 6210 

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) 

(*важни местообитания на орхидеи) в ЗЗ BG0001014 Карлуково, да не се допуска 
използването на екзотична и инвазивна растителност при ландшафтното оформление на 
територията, 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 Червен бряг. 
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3. Предотвратяване унищожаване на целеви видове - преди започване на строителни 
работи да се извършва обход и при наличие на видове от фауната, същите да се преместват на 
подходящи места, вкл. преместване на защитени видове растения. 

4. По време на строителните дейности на отделните обекти в съответната устройствена 
територия или зона на ОУП да не бъдат засягани пряко по какъвто и да било начин терените, 
оставащи извън определените им граници, като се съблюдава в тях да не навлиза безразборно и 
строителна техника. За целта да се маркират с трайни знаци и табели външните регулационни 
граници на тези територии и зони. 

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

6. За новите устройствени зони да се осигури приоритетно изграждане на 
водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения за пречистване на отпадъчните води. 

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

 
8. 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. 

 
9. Да се въведе изискване валидно за териториите на защитените зони относно 

строителството и рекултивацията на терени, след приключване на строителните и 
рекултивация, да се извърши цялостна биологична рекултивация на нарушените площи 
съответно с тревни смески от местни видове. 

 
10. 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. 
11. За устройствена зона Ос, съществуващата Ов, Допустим Жм, ДопСоп и Жм в 

границите на защитените зони, да се осигури приоритетно изграждане на водоснабдителна и 
канализационна мрежа и съоръжения за пречистване на отпадните води. Непречистени води да 
не се заустват непречистени във води обекти. 

12. При строителството в границите на защитената зона BG0002095 „Горни Дъбник-

Телиш“ и BG0000332 „Карлуковски карст“, да не се провежда през размножителния период на 
птиците (април – юни), когато е периодът за гнездене и отглеждане на малките при птиците. 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 Червен бряг ще бъде съвместима с предмета и целите на 
четирите защитени зони, и въздействието ще бъде сведено до незначително. 
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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. 

7.1 Алтернативи по териториалния обхват на ОУП. 
Алтернативи по териториалния обхват на ОУП не съществуват и не са разглеждани, 

единствената алтернатива на разглеждания териториален обхват на плана е нулевата. 
7.2 Алтернативи по местоположение на отделните компоненти на ОУП. 
7.2.1 Предложени алтернативи за местоположение на отделните компоненти 

от проектантите изготвили ОУП. 
ОУП е изработен в съответствие със Задание от възложителя, Община Червен бряг, като е 

него се обособяват типове устройствени зони, съгласно чл. 107 от ЗУТ. 
Варианти по отношение на това разположение няма данни да са разглеждани от 

проектанта, т.е. това е единствената възможна алтернатива, представена от него по отношение 
на местоположението на отделните компоненти на разглеждания ОУП на община Червен бряг. 

7.2.2 Предлагана алтернатива от колектива от експерти изготвил оценката за 
степента на въздействие защитените зони. 

Към настоящия момент не се налага предлагане на алтернативи по отношение на 
разположението на отделните устройствени територии и зони, предвиждани с ОУП. Такава 
необходимост може да възникне едва на следващия етап на планиране, свързано с прилагането 
на ОУП. 

7.3 Нулева алтернатива 

Според т. 8 на допълнителните разпоредби на Наредбата за оценка на съвместимостта на 
планове и програми е целите на опазване на защитените зони, „нулевата алтернатива” е 
описание на настоящото състояние и последиците от него в случаите когато инвестиционните 
намерения, които се прилагат, не могат да бъдат осъществени. Нулевата алтернатива, т.е. 
неосъществяването на ОУП, няма да предизвика каквото и да било неблагоприятно въздействие 
върху компонентите на околната среда извън съществуващото от други фактори в момента в 
защитените зони. Тази алтернатива е изцяло съвместима с целите и предмета на опазването им. 
Може да бъде изпълнена от гледна точка на целите на опазване на защитените зони и прилагане 
на действащите Закон за биологичното разнообразие, Директива 92/43/ЕИО и Директива 
2009/147/ЕЕС. 

 

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, 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. 
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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 Червен бряг, не се очаква да бъдат 
значително засегнати и увредени видове бозайници, влечуги, земноводни, риби, безгръбначни и 
растения, и техните местообитания, местообитанията на видове и типовете природни 
местообитания, предмет на опазване в защитените зони. Експлоатацията на обектите и 
съоръженията и урбанизиране на една малка част от терените в зоните, предполага увеличаване 
на антропогенното натоварване, което се очаква да бъде в рамките на емкостта на формираните 
екосистеми.  

9.2. Характеристика на други планове, програми и инвестиционни предложения, 
съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с 
оценявания план могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони. 

Подробно са изяснени в т. 3 описания на елементите на плана, които самостоятелно или в 
комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да 
окажат значително въздействие върху защитените зони или тяхните елементи. 

9.3. Характеристики на защитените зони – предмет и цели на опазване, наличие на 
приоритетни типове природни местообитания и видове, фактори, допринасящи за 
природозащитната стойност на зоната, специфична значимост и/или уязвимост, елементи 
на защитената зона, чувствителни към промени, природозащитно състояние 
(благоприятно или не). 

Пълното описание и характеристика на 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 BG0001014 Карлуково, BG0000611 Язовир 
Горни Дъбник, BG0002095 Горни Дъбник-Телиш и BG0000332 Калуковски карст, 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. 
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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 BG0001014 Карлуково, BG0000611 Язовир 
Горни Дъбник, BG0002095 Горни Дъбник-Телиш и BG0000332 Калуковски карст, 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. 

9.7. Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитените зони. 

Направена е подробна характеристика в т. 5. от доклада. 

Реализацията на ОУПО Червен бряг 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 Червен бряг, 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 Червен бряг 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 Червен бряг 

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 
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извършване на оценка за съвместимостта на инвестиционни предложения с предмета и целите 
на опазване на защитените зони. 

С изпълнението, прилагането и предвижданията на ОУПО Червен бряг  НЯМА ДА 
БЪДЕ ЗНАЧИТЕЛНО УВРЕДЕН ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ на защитени 
зони BG0001014 Карлуково, BG0000611 Язовир Горни Дъбник, BG0002095 Горни Дъбник-

Телиш и BG0000332 Калуковски карст.  

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 Червен бряг, както и на GPS. 

Местата, в които се предвижда антропогенно въздействие са локализирани. След 
обхождане на засегната територия е направен кратък списък на разпространените висши 
растения, като основен акцент е отделен на консервационно значимите видове. В случаите 
когато се засяга природно местообитание от Директива 92/43 на EEC (1992) е направено и 

http://natura2000.moew.government.bg/
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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 Червен бряг, 

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, 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] 
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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 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; 
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- 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. 
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 

http://212.122.182.101/MRRB/
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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 Червен бряг; 

2. Картен материал на Проект за Общ устройствен план на община Червен бряг; 

3. Опорен план; 
4. Дипломи на експерти изготвили ДОСВ; 
5. Трудови книжки на експерти изготвили ДОСВ; 
6. Служебни бележки, референции, СВ и справка за изготвени ДОВС, ДОВОС, ДЕО на 

експерти изготвили ДОСВ на проекта на ОУП Червен бряг. 

 

 

 

 


	Докладът за Оценка на съвместимостта и въздействието на Общ устройствен план на община Червен бряг 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...
	Община Червен бряг е разположена на границата между Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина, на десния бряг на река Искър, плътно до устието на река Златна Панега. Общината се намира в Северозападен район за планиране (СЗР).
	Природните ресурси в този район са ограничени. Той е широко отворен към р. Дунав (Пан-Европейски коридор ЕТК-No 7). Европейски коридор ЕТК-No 9 - Финландия - Гърция пресича района. Поради геоморфологията и неравномерното разпределение на икономическит...
	Червен бряг възниква на границата на най-обширната и плодородна част от Дунавската хълмиста равнина - Оряховската и Белослатинската равнини, като важен железопътен и шосеен възел преди около 105 години.
	Пътищата, които пресичат този пространен район, се събират в Червен бряг - съединително звено, най-близката и най-удобна гара на централната железопътна линия София - Варна, свързваща районите на Тетевенския, Луковитския, Оряховския, Белослатинския и ...
	Фигура : Карта на Област Плевен с териториални граници на общините в нея
	Източник: http://bg.wikipedia.org/
	Град Червен бряг е център на общината. В него са преплетени асфалтови шосейни ленти към Луковит и Тетевен, Етрополе и Ботевград, Ловеч и Троян, Бяла Слатина и Оряхово, Враца и София, Плевен, Русе и Варна.
	Общината включва четиринадесет селища, в това число два града и дванадесет села: гр. Червен бряг, гр. Койнаре, с. Бресте, с. Горник, с. Глава, с. Девенци, с. Лепица, с. Радомирци, с.Ракита, с. Реселец, с. Рупци, с. Сухаче, с. Телиш, с. Чомаковци.
	Община Червен бряг попада в умерено-континенталната климатична подобласт към Европейско – континенталната климатична област. Континенталният характер на климата е много добре изразен с подчертано студена зима и горещо лято. Средната годишна месечна те...
	За района през студеното полугодие средните месечни стойности на относителната влажност се изменят в границите от 60 до 80%, а през топлото полугодие от 68 до 73%. Валежите в района са от дъжд и сняг. Годишната сума на валежите в района е 580мм.
	Преобладаващата посока на вятъра се определя от тенденцията в общия атмосферен пренос през съответния сезон. Характерни за района са западни, северозападни и източни ветрове.
	Почвената покривка попада в Северобългарската лесестепна зона и е представена от няколко групи почви: черноземи и сиви горски почви.
	Подземните природни богатства са представени от кариерни материали, а именно: пясък, чакъл, баластра и др., а от скоро са открити залежи на природен газ в землището на с. Девенци, община Червен бряг.
	Фигура: Схема на населените места в община Червен бряг
	Режимът на реките е в пряка зависимост от климатичните условия и валежите. Най-големите реки в общината са Искър и Златна панега, а на територията на с.Реселец е река Ръчене.
	Водният режим на реките Искър и Златна Панега се отличава със сравнително по-нисък зимен и летен отток, който има значително по-високи стойности през пролетта и ранното лято.
	По показателя „брой на населението“ община Червен бряг попада в категорията на малките общини в България (с население от 10 до 30хил. души). Гъстотата на обитаване в Община Червен бряг е 54.3д/кв.км. към 2014г.
	Икономическата активност на населението на общината е 43%, а по отношение на безработицата е 27% ( при 17% за областта и 19% за града).
	С водещи икономически функции в Община Червен бряг е вторичният сектор, допълван от обслужването, което я определя като община с промишлено-обслужващи функции.
	Съгласно Заповед № РД-02-14-2021 от 14 Август 2012г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Община Червен бряг попада в 4 категория (функционални типове, съобразно действащата в страната функционална категоризация на административн...
	Съгласно Заповед № РД-02-14-2021 от 14 Август 2012г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Община Червен бряг попада в 4 категория (функционални типове, съобразно действащата в страната функционална категоризация на административн...
	Таблица : Категоризация на населените места в Община Червен бряг
	Източник: Категоризация на административно-териториалните и териториалните единици
	Избран вариант на Общ устройствен план на Община Червен бряг
	След разработване и представяне на два варианта на проекта за Общ устройствен план на Община Червен бряг – песимистичен и оптимистично-реалистичен, Възложителят избра оптимистично-реалистичният вариант на ОУПО да бъде моделът за развитие на територият...
	Прогноза за пространствено развитие
	Предвижданията на  ОУПО Червен бряг за пространствено развитие са насочени основно към реалното инвестиционно търсене на терени за производствени и за селскостопански дейности, доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в предходни устрой...
	Основно предназначение на териториите
	Териториалната структура на община Червен бряг, според вида на територията, се дели на:
	Урбанизирани територии(населени места и селищни образувания);
	Територии на транспорта
	Земеделски територии;
	Горски територии;
	Територии, заети от води и водни обекти;
	Защитени територии;
	Нарушени територии за възстановяване.
	Развитие на териториите
	С предварителния проект на ОУПО Червен бряг, 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 ...
	В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се обособяват самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: недвижими културни ценности, терени за гробищен парк, техническа инфраструктура, транспортна инфраструктура, за об...
	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.
	Съвременното разбиране на функционалното зониране се разглежда като изходна база за бъдещото устройство на съответната територия.
	Целите на функционалното зониране са насочени към:
	 Осигуряване на оптимални режими на използване на територията;
	 Ефективно разполагане на различни видове стопанска дейност.
	Съгласно чл.16 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, с Общият устройствен план на общината се определят границите на урбанизираните територии, които са „строителна граница на населено място“.
	За територията на община Червен бряг има действащи регулационни планове. Единствено за землището на гр.Червен бряг има действаща кадастрална карта. Останалите землища имат цифрови модели на картите на възстановената собственост (КВС). В много от насел...
	Следвайки направените до момента диагнози, изводи и проектираната посока на урбанистично развитие, отчитайки действащите за територията на общината планове и програми за устойчиво развитие, както и стратегиите от по-високо ниво, ОУПО предлага ОУПО пре...
	Онова за зониране на териториите с общо предназначение, устройствени зони, самостоятелни терени и режими е изработения Опорен план на Община Червен бряг.
	Потребностите от жилищни територии се изчислява  по нормативен принцип, съгласно Чл.14 от „Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони“, населените места в Община Червен бряг  спадат към:
	„много малки градове“ – гр.Койнаре;
	„средни села“ – с.Глава, с.Горник, с.Радомирци;
	„малки села“ – с.Бресте, с.Девенци, с.Лепица, с.Ракита, с.Реселец, с.Рупци, с.Сухаче, с.Телиш, с.Чомаковци.
	От направения анализ на съществуващото положение на жилищните територии в общината се налага изводът, че всички населени места надхвърлят нормативно изискуемата жилищна площ. Голямата площ, която се пада на жител, се обяснява  факта, че преобладаващит...
	Въпреки така направените изводи, се открояват редица застроени поземлени имоти, които се ползват за жилищни нужди, в непосредствена близост до строителната граница на населените места, но са с различно функционално предназначение.  Наличнен е проблем...
	Увеличение на жилищните територии и разширяване във връзка с това на строителната граница на съответното населено място е предвидено за:
	Гр. Червен бряг, гр.Койнаре, с.Горник, с.Девенци, с.Радомирци, с.Реселец, с.Рупци, с.Телиш и с.Чомаковци.
	Основното жилищно застрояване на населените места в общината е ниско (Жм). Единствено в общинския център- град Червен бряг, с преобладаващия заварен характер на застрояване в отделните части на града се определят жилищни устройствени зони от следния х...
	Жс – жилищна устройствена зона с преобладаващо средно застрояване с височина до 15м;
	Жг – жилищна устройствена зона с преобладаващо високо застрояване с височина над 15м
	Във връзка с наличието на Защитени зони в землището на с.Реселец, обособените за населеното място жилищни устройствени зони са с разновидност Жм1, със занижени параметри на застрояване.
	Общата площ на териториите с жилищни функции в Община Червен бряг с прилагането на проекта е 1475.46 ха.
	Към тях спадат всички общински и частни имоти свързани с администрация, културата, търговията, учебни заведения, здравни заведения, социални услуги и др. с обществено-обслужващи дейности  територии. Площта на този тип терени намалява във връзка с вклю...
	В урбанизираната територия на гр.Червен бряг се дефинира устройствен режим за допустимо смесено предназначение (Обществено-обслужващо – Жилищно). Режимът е обособен за терени, с бъдещи инвестиционни намерения в обхвата на дейностите, дефинирани в Жили...
	Такъв тип устройствена зона е обособен за централните части на гр.Червен бряг и гр.Койнаре. Те са с преобладаващ обществено-обслужващ характер в централните части на градовете. Обхващат административни и делови сгради, социални, просветни, учебни, ку...
	 Смесена обслужваща и производствено-складова зона (Соп)
	Устройствената зона обхваща  територии в непосредствена близост до бившите стопански дворове, производствено-складовите терени. Като цяло устройствените зони Соп са с производствено-обслужваща функция,  предимно с безвредни промишлени производства, жи...
	Устройствена зона от вида Смесено обществено-обслужваща производствено-складова - Соп е предвидена за гр.Червен бряг, с.Телиш и гр.Койнаре. Този тип устройствена зона е предвидена във връзка с развитие на логистична дейност, предвид наличните производ...
	С ОУПО Червен бряг се обособяват територии с режим на допустима промяна на предназначението в Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена устройствена зона (Соп). Тези територии са с насоченост към възможност за създаване на логистични центр...
	 Устройствени зони и терени за производствени дейности
	Предвижданията за териториите с производствени функции са свързани с присъединяване на съществуващи производствени терени към урбанизираната територия на населените места при непосредствена близост до съответното населено място. Предвид насочеността н...
	Във връзка с това са обособени следните устройствени зони:
	Предимно-производствена устройствена зона (Пп);
	Чисто производствена устройствена зона (Пч);
	Предимно – производствените устройствени зони (Пп) се застрояват 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, адм...
	Чисто производствена устройствена зона е обособена единствено в гр.Червен бряг на база съществуващи терени за подобен вид дейности. Те се застрояват с производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения.
	Във връзка с наличните Защитени територии в общината и застъпването им със обособени устройствени зони, за с.Реселец, гр.Червен бряг и с.Телиш са предвидени устройствени зони Пп1, със занижени параметри на застрояване.
	 Ваканционно селище (Ос)
	Обособяването на този вид устройствена зона е свързано както със съществуващи терени с рекреационни функции, така и наличието на привлекателни територии за развитие на такъв вид дейност предвид наличието на големи язовири на територията на общината. Н...
	В обхвата на зоната могат да се изграждат:
	1. курортни обекти за настаняване и подслон - хотели, пансиони, почивни домове, вили, санаториуми, къмпинги, бунгала и др.п.;
	2. жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти;
	3. сгради за общественообслужващи дейности: курортно-лечебни заведения, обекти за хранене, обекти за търговия, битови услуги, банкови услуги, административни обекти и др.п.;
	спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, игрища, плувни басейни, пързалки, спортни зали, зали за забавни игри, дискотеки, клубове по интереси, хоби-ателиета, зали за музика, видеозали, изложбени зали и др.п.;
	5. курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване;
	6. обекти на транспорта и движението: гаражи и паркинги, автогари, пешеходни алеи и площи, велосипедни алеи, скиорски пътеки и плацове, станции на въжени линии, яхтени пристанища и др.п.;
	7. обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване: складове, ремонтни работилници, автобази, бензиностанции и газостанции, отоплителни централи, мрежи на техническата инфраструктура, електроподстанции, трансформаторни постове, помпени с...
	 Вилна устройствена зона (Ов)
	Освен съществуващите имоти от действащите цифрови модели на землищата на населените места с отреждане „за вилна сграда“, предвижданията на ОУПО са свързани с обособяването на нови вилни зони, които на место се ползват като такива, но не са отразени в ...
	 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
	Предвижданията ОУПО за този тип терени е във връзка с присъединяването на съществуващи такива към границите на населените места.
	 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...
	Предвижданията за този тип терени на ОУПО са свързани с нанасяне на конкретни инвестиционни намерения на общината в гр.Червен бряг и с.Радомирци.
	 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 ипогребването и прена...
	Гробищните паркове са увеличени с ОУПО, във връзка с изчерпването капацитета на съществуващите такива и създалата се необходимост от обособяването на нови. Общата площ на терените за гробищни паркове, предвидена в ОУПО е 50,59 ха.
	 Терени за инженерно-техническа инфраструктура
	Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различните видове инженерно-техническа инфраструктура – със специфични особености и изисквания. Конкретните устройствени терени се определят с ПУП.
	 Терени за транспорт и комуникация
	Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различните видове транспортно-комуникационна инфраструктура Конкретните устройствени терени се определят с ПУП.
	С ОУПО Червен бряг са обособени нови терени за транспорт и комуникации, свързани с предвижданията на разработената към плана план – схема на комуникационнo - транспортнata система.
	 Терени за обекти на недвижимото културно наследство
	Това са обособени терени, с разположена недвижима културна ценност в тях. Те са със самостоятелен устройствен режим и специфични особености и изисквания по смисъла на чл. 79 от ЗКН. Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. Нови терени от...
	 Терени за обект НКЦ с определени режими за опазване
	Терени от този тип са обособени в землището на с.Сухаче и в с.Чомаковци. Границите на терените са определени съобразно Протокол в изпълнение на Заповед №РД 9К-0172/04.10.2011г. на Министъра на културата и Заповед №РД9П-14/24.11.2017г. на Заместник-мин...
	 Нарушени територии
	Към тях спадат депата за битови и друг вид отпадъци-сметища, както и териториите за добив на полезни изкопаеми- кариери.
	Териториите за добив на полезни изкопаеми се увеличават с ОУПО във връзка с действащи договори за концесия в землищата на с.Чомаковци, с.Реселец, гр.Койнаре и с.Девенци.
	 Защитени територии
	Към този тип територии спадат всички природни забележителности, защитени територии и зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии. Те са отразени в ОУПО и са имани предвид при зонирането на територията.
	Към този тип територии спадат още:
	Санитарно-охранителни зони около водоизточници
	Това са пояси на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово  водоснабдяване  и минерални извори, които ограждат тези площи, ползват се със специален статут и дейностите, които могат да се извършват в тях са строго регламентирани с Наредба №3 от ...
	-     Режим на превантивна устройствена защита за СОЗ
	Във връзка с Закона за водите и Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на мине...
	Режимът е валиден до учредяване на СОЗ по реда на Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водои...
	Територии с режим на особена териториалноустройствена защита
	Обособените територии с особена териториалноустройствена защита са свързани с безопасните разстояния за хора при извършване на взривни дейности съгласно изискванията на чл.143 от Правилник за безопасността на труда при взривни работи. За имотите, в об...
	Всички инвестиционни намерения за територии, обхванати от режима на особена териториалноустройствена защита, подлежат на съгласуване с Регионална здравна инспекция.
	Територии с режим на превантивна устройствена защита за опазване на НКН
	Това са територии извън границите на населените места, в обхвата на които има обекти на недвижимото културно наследство, но не са с обособени точни граници. Обхвата на този режим съвпада с границата на имота, в който попада съответната недвижима култу...
	Територии с режим „За археологическо проучване“
	Това са територии извън границите на населените места, в обхвата на които има обекти на недвижимото културно наследство, но не е ясно тяхното точно местоположение. Определянето на границите на режима е свързано с описанието за локацията на съответните...
	Защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство
	Във връзка с Закона за културното наследство, границите на обектите – недвижими културни ценности, заедно с тяхната охранителна зона, представляват зашитени територии за опазване на недвижимото културно наследство. В ОУПО са определени охранителни зон...
	в границите на населените места – съгласно чл.79, ал.5 от Закона за културното наследство;
	извън границите на населените места – за археологическите обекти на недвижимото културно наследство – съгласно Писмо 545/ 27.02.2001г. на НИПК.
	за обект  “Вилно стопанство от римската епоха и селище“ в м.“Селище“ в землището на с.Сухаче – съгласно Протокол от 19.10.2011г. в изпълнение на Заповед на Министъра на културата №РД 9К-0172/04.10.2011г.
	за обект „Църква „Успение Пресветая Богородица“ в с.Чомаковци - съвпада с териториалния обхват на архитектурно-строителната и художествена НКЦ, поради описаната в Заповед №РД9Р-14/24.11.2017г. на Заместник министъра на културата липса на необходимост ...
	 Земеделски територии
	Към тези територии се причисляват :
	Обработваеми земи (ниви);
	Обработваеми земи (трайни насаждения);
	Необработваеми земи;
	Най - голям дял в обработваемите земи в общината имат нивите за сметка на трайните насаждения.
	По отношение на земеделските територии, попадащи в защитени зони по ЗБР – те подлежат на режими и съответно планове за управление на защитените зони. Земеделски земи, които не попадат в режим на превантивна защита, се устройват по реда на Закона за оп...
	С ОУПО се обособяват територии с режим “за алтернативно земеделие”. Във връзка с насърчаване на земеделската дейност, са обособени териториите за алтернативно земеделие. Те обхващат обработваеми земи ниви и трайни насаждения с висока бонитетна стойно...
	 Гори
	Проектното решение на ОУПО е за максимално опазване на горските територии. Към горските територии се причисляват и тези в земеделски земи с НТП „гори и храсти в земеделски земи“.
	Управлението и опазването на горските територии, попадащи в защитените зони по Закона за биологичното разнообразие, се съобразява с плановете за управление на съответните защитени зони.
	Подсистема „транспортна инфраструктура“ (ПС-КТС план – схема на транспортно комуникационната система)
	Републиканска пътна мрежа
	Към настоящия момент е избран изпълнител за основен ремонт на обект: Път III-306, Луковит-Червен бряг-Кнежа от км 9+715 до км 19+207. В ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ СЕ ПРЕДВИЖДА И ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ МОСТ НАД Р.ИСКЪР НА КМ 17+724 (ПРИ С.ЧОМА...
	Проектът се предвижда за включване за изпълнение на СМР в Оперативна програма региони в растеж 2014 - 2020”.
	Общинска пътна мрежа
	Не се предвижда изграждане на нови общински пътища или съоръжения по тях  на територията на общината, освен вариант за южен обход на с. Телиш. Този обход значително ще улесни връзката от с. Девинци за гр. Плевен и ще изнесе тежкото движение от центъра...
	Улична мрежа
	Улиците в гр. Червен бряг като цяло са рехабилитирани. Относно организацията на движението – необходимо е да се актуализира и допълни с нови пътни знаци. Съществуващите пътни знаци, които са в лошо състояние трябва да се подменят. Необходимо е да се о...
	В гр. Червен бряг се предвиждат три нови пътни трасета на улици IV-ти клас, както следва:
	- от бул. „Европа“ на североизток до ул. „Търговска“ /частично изградено/
	- продължение на бул. „Европа“ на северозапад и север, което се явява ново трасе на ул. „Васил Левски“, до съществуващия участък от ул. „Васил Левски“
	- ново трасе по демонтираната жп линия от републикански път III-306 до общински път PVN 2193.
	Има изготвени проекти за 3 кръгови кръстовища, както следва:
	- бул. „Европа“ с ул. „Антим I“
	- ул. „Дядо Вълко“ с ул. „Калоян“ и ул. „Йоан Екзарх“
	- ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Бузлуджа“
	Предвижда се изграждане на ново съоръжение на две нива с цел увеличаване на светлата височина за пресичане на път III-306 с жп линията.
	Необходимо е обособяването на нов паркинг при кръстовището пред „паметника” в има участъка от пътното платно, служещ за канализиране на движението и играещ ролята на ръкав за отделяне на дясно-завиващите превозни средства. Поради големите радиуси и не...
	По уличната мрежа на другите населени места в община Червен бряг не се предвиждат нови трасета на улици.
	Железопътна инфраструктура
	По данни на ДП НКЖИ със средства по програма ИСПА е изпълнен проект "Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от железопътната линия Мездра - Горна Оряховица в България". Съгласно проектните разработки в област Чер...
	> При железопътна спирка Хумата в участък от жп километър 150+000 до жп километър 154+278 се предвижда отместване на железопътното трасе с цел избягване на участъци със слаба земна основа, в които в момента влаковете се движат с намалена скорост.
	> В близост до железопътна гара Телиш се предвижда изграждането на два надлеза, които ще осигурят пресичането на железопътната линия с автомобилните пътища на различни нива.
	В останалата част от трасето на железопътната линия, проектът не предвижда напускане на границите на собственост на ДП НКЖИ.
	Режим на устройство и параметри за натоварване на устройствените зони
	С проекта на ОУПО Червен бряг, 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 ...
	В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се обособяват самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: недвижими културни ценности, терени за гробищен парк, техническа инфраструктура, транспортна инфраструктура, за об...
	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 Червен бряг са определени следните устройствени зони, устройствени режими и терени със самостоятелен устройствен режим:
	Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм)
	Жилищната устройствена зона с преобладаващa малка височина на застрояване, означена с „Жм“, се прилага за устройство на жилищните територии в населените места в общината.
	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.
	Жилищна устройствена зона със средна височина на застрояване (Жс)
	Застрояване с височина до 15 м се предвижда само за застрояване на отделни  жилищни квартали в гр. Червен бряг с вече установен характер на застрояването.
	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 Наре...
	Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност
	Жилищна устройствена зона с голяма височина на застрояване  (Жг)
	Застрояване с височина до 15 м се предвижда само за застрояване на отделни  жилищни квартали в гр. Червен бряг с вече установен характер на застрояването.
	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 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 е предвидена 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 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.
	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.
	Устройствен режим за допустимо смесено предназначение (Обществено-обслужващо – Жилищно (Сож))
	Терените със смесено предназначение от вида Сож са предназначени за обществено обслужване, търговия, сгради за постоянно и/или временно обитаване. Промяната на предназначението се извършва на ниво Подробен устройствен план.
	Параметрите на застрояване след смяна на предназначението са следните:
	Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност.
	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 предимно-производствена 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 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 гробщни 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
	Терени, предвидени за  транспортна инфраструктура в урбанизирана територия – пътища, улици, кръстовища, гаражи, автогари, депа, паркинги и административните им сгради; в извънурбанизирана територия – пътища, кръстовища, гаражи, автогари, депа, паркинг...
	Терени за площни обекти на техническата 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 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...
	Терени за обекти НКЦ определени режимиза за опазване
	Терени от този тип са обособени:
	- в землището на с.Сухаче. Границите на терена са определени съобразно Протокол в изпълнение на Заповед №РД 9К-0172/04.10.2011г.  на Министъра на културата. За него има определени конкретни режими за опазване:
	Запазва се начинът на ползване на земята. Прилага се режим Б от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. Не се допускат изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на дървета и култури с дълбока коренова система, като се допуска плитка обработка на почв...
	- в урбанизираната територия на с.Чомаковци. Границите на терена са определени съобразнно Заповед №РД9Р-14/24.11.2017г. на Заместник-министъра на културата. За него има определени конкретни предписания за опазване:
	Изисква се консервация, реставрация и експониране на храма; извършване на консервационно-реставрационни работи на иконостас, стенописи и икони; консервация и реставрация на оригиналните осветителни тела на храма. Всички намеси се доказват с проекти, с...
	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 (НТ...
	Режим на устройство и параметри за натоварване на устройствените зони
	С проекта на ОУПО Червен бряг, 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 ...
	В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се обособяват самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: недвижими културни ценности, терени за гробищен парк, техническа инфраструктура, транспортна инфраструктура, за об...
	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 Червен бряг са определени следните устройствени зони, устройствени режими и терени със самостоятелен устройствен режим:
	Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм)
	Жилищната устройствена зона с преобладаващa малка височина на застрояване, означена с „Жм“, се прилага за устройство на жилищните територии в населените места в общината.
	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.
	Жилищна устройствена зона със средна височина на застрояване (Жс)
	Застрояване с височина до 15 м се предвижда само за застрояване на отделни  жилищни квартали в гр. Червен бряг с вече установен характер на застрояването.
	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 Наре...
	Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност
	Жилищна устройствена зона с голяма височина на застрояване  (Жг)
	Застрояване с височина до 15 м се предвижда само за застрояване на отделни  жилищни квартали в гр. Червен бряг с вече установен характер на застрояването.
	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 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 е предвидена 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 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.
	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.
	Устройствен режим за допустимо смесено предназначение (Обществено-обслужващо – Жилищно (Сож)
	Терените със смесено предназначение от вида Сож са предназначени за обществено обслужване, търговия, сгради за постоянно и/или временно обитаване. Промяната на предназначението се извършва на ниво Подробен устройствен план.
	Параметрите на застрояване след смяна на предназначението са следните:
	Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност.
	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 предимно-производствена 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 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 гробщни 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
	Терени, предвидени за  транспортна инфраструктура в урбанизирана територия – пътища, улици, кръстовища, гаражи, автогари, депа, паркинги и административните им сгради; в извънурбанизирана територия – пътища, кръстовища, гаражи, автогари, депа, паркинг...
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	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 ...
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	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...
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	Терени от този тип са обособени:
	- в землището на с.Сухаче. Границите на терена са определени съобразно Протокол в изпълнение на Заповед №РД 9К-0172/04.10.2011г.  на Министъра на културата. За него има определени конкретни режими за опазване:
	Запазва се начинът на ползване на земята. Прилага се режим Б от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. Не се допускат изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на дървета и култури с дълбока коренова система, като се допуска плитка обработка на почв...
	- в урбанизираната територия на с.Чомаковци. Границите на терена са определени съобразнно Заповед №РД9Р-14/24.11.2017г. на Заместник-министъра на културата. За него има определени конкретни предписания за опазване:
	Изисква се консервация, реставрация и експониране на храма; извършване на консервационно-реставрационни работи на иконостас, стенописи и икони; консервация и реставрация на оригиналните осветителни тела на храма. Всички намеси се доказват с проекти, с...
	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, безп...
	 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,...
	 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.



