
 
 

ДОКЛАД 

ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 

BG0000181 РЕКА ВИТ, BG0000335 КАРАБОАЗ И BG0000613 РЕКА 

ИСКЪР  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОСВ  ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА  ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ  

 

 
 1 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                     Община Долна Митрополия 

ПРОЕКТ:                                Общ устройствен план (ОУП) на                              

                                                               община Долна Митрополия  

   

 

 

 

Доклад  

за оценка на степента на въздействие на планове, 

програми и проекти/инвестиционни предложения  

върху защитени зони 

 
(Съгласно 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 в сила от 11.09.2007 г. Приета с ПМС N 201 31.08.2007г. ДВ 

бр.73 от 11.09.2007 г.) 

 

ИЗГОТВИЛИ:  ЕКАТЕРИНА ГЮЛЕМЕТОВА,  ПЛАМЕН СТАНЕВ,  ДАНИЕЛА ВЕЛЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОСВ  ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА  ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ  

 

 
 2 

 

Cъдържание 

1. АНОТАЦИЯ НА ОУП НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ........................................................................ 4 

1.1 Основание за изготвяне на оценката за степента на въздействие ........................................................................ 4 
1.2 Местоположение на обекта и данни за района ...................................................................................................... 5 
1.3 Характеристика на Проекта за ОУПО .................................................................................................................... 8 
1.4 Проектни предвиждания ........................................................................................................................................ 10 

2. ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРУГИ ППП/ИП, СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ В ПРОЦЕС 

НА РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ, КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ С ОЦЕНЯВАНИЯ ОУПО МОГАТ ДА 

ОКАЖАТ НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ................................................ 18 

3. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОУПО, КОИТО САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ С 

ДРУГИ ППП/ИП БИХА МОГЛИ ДА ОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ 

ЗОНИ ИЛИ ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ............................................................................................................................ 23 

4. ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, МЕСТООБИТАНИЯТА, ВИДОВЕТЕ И ЦЕЛИТЕ НА 

УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО И ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ ПРИ 

ИЗГОТВЯНЕТО НА ОУПО ........................................................................................................................................... 29 

4.1 Защитени зони – описание ....................................................................................................................................... 29 
4.2 Описание на района - флористични и фаунистични характеристики на природната среда. ........................... 35 

4.2.1 Характеристика на територията и на регистрираните растителни съобщества в обхвата на въздействие, 

определяне на наличието или отсъствието на типове природни местообитания от Прил. I на  Дир. 92/43/ЕИО 

в най – близката част на защитената зона. ............................................................................................................... 35 

4.2.2 Характеристика на територията и на регистрираните видове в обхвата на въздействие, определяне на 

наличието или отсъствието на видове от Прил. II на Дир. 92/43/ЕИО и Прил. I на Дир. 2009/147/ЕО . ........... 51 

5. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНОСТТА И СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ 

НА ПРОЕКТА ЗА ОУПО ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ .......... 82 

5.1 Описание и анализ на въздействието на ОУП на община Долна Митрополия върху типовете природни 

местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони, степен на въздействие ................................. 82 
5.2 Описание и анализ на въздействието на ОУПО върху целостта на защитените зони с оглед на тяхната 

структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, 

нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.), както по време на 

реализацията, така и при експлоатацията на елементите на разглеждания ОУПО .................................................. 94 

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, 

НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОУПО ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА ИМ НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ. ........................................................ 99 

6.1 Оценка на възможните мерки и дейности за предотвратяване, смекчаване и възможно възстановяване на 

неблагоприятните въздействия от осъществяване на ОУПО върху консервационно значимите групи организми 

и местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, BG0000613 Река Искър.

 99 
6.2 Предложени компенсиращи мерки по чл. 34 на ЗБР ......................................................................................... 102 

7. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 

ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА. ................................................................ 102 

7.1 Алтернативи по териториалния обхват на ОУПО ............................................................................................. 102 



ДОСВ  ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА  ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ  

 

 
 3 

7.2 Алтернативи по местоположение на отделните компоненти на ОУПО .......................................................... 102 
7.3 Нулева алтернатива .............................................................................................................................................. 103 

8. КАРТЕН МАТЕРИАЛ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОУПО СПРЯМО 

ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ И ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ. ................................................................................................... 103 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ СЪОБРАЗНО 

КРИТЕРИИТЕ ПО ЧЛ. 22. ........................................................................................................................................... 103 

10. НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 33 ЗБР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТОВА И 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОНКРЕТНИ КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 34 ЗБР - КОГАТО ЗАКЛЮЧЕНИЕТО 

ПО Т. 9 Е, ЧЕ ПРЕДМЕТЪТ НА ОПАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЩЕ БЪДЕ 

ЗНАЧИТЕЛНО УВРЕДЕН ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОУПО, И ЧЕ НЕ Е НАЛИЦЕ ДРУГО АЛТЕРНАТИВНО 

РЕШЕНИЕ. .................................................................................................................................................................... 104 

11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВРЕМЕТРАЕНЕ 

И ПЕРИОД НА ПОЛЕВИ ПРОУЧВАНИЯ, МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, 

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ, ТРУДНОСТИ ПРИ СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ.

 104 

11.1 Използвани методики, ръководства и методи за изследване ...................................................................... 104 

12. ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 9, АЛ. 2 И 3. ................................................................................................................. 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОСВ  ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА  ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ  

 

 
 4 

1. Анотация на ОУП на община Долна Митрополия 

1.1 Основание за изготвяне на оценката за степента на въздействие 

       Оценката за степента на въздействие на ОУП на община Долна Митрополия (ОУПО) е 

изготвена на основание изискване с писмо на РИОСВ – Плевен № 1770/21.12.2015 г. и в 

съответствие с изискванията на: 

- Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ. бр.91/2002г., изм. и доп.),   

- Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ. бр.77/2002г., изм. и доп.)  

- изискванията на Директиви 2009/147/ЕО и 92/43/ЕИО и Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с ПМС № 201 от 

31.08.2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 2012 г.  

          Използвана е най-добрата налична информация за провеждане на оценката. Отчетена е 

връзката между чл. 6 (3) на Директива 92/43/ЕИО, изискващ оценка на последствията за 

целостта и целите на всяка една зона и мрежата като цяло от една страна и чл. 2 (2) на 

Директивата посочващ, че мерките предприети по тази директива следва да водят до 

опазване или възстановяване на благоприятния природозащитен статус на видовете и 

местообитанията от друга страна.  

          При оценка на въздействията, по отношение на количествените параметри - площ на 

местообитания (природни местообитания или местообитания на видове) и популация на 

видове за референтни стойности, са взети предвид стойностите при научно описание на 

зоните, но не и преди ратифициране на договора за присъединяване към ЕС (м. Април 2005). 

          При оценката на възможностите за възстановяване се оценява реалистичността на това 

изискване. Това означава, че където в миналото е имало трайно унищожаване на площи на 

местообитания, дори съгласно параметрите за благоприятен статус, да се изисква 

възстановяване. Такива трайно увредени площи, без реални възможности за възстановяване 

не се включват в референтните стойности за площ и популация. Такива са например вече 

изградените инфраструктури, дългогодишно обработвани селскостопански площи и пр. По 

отношение на параметрите за качество и състояние на местообитанията (параметри в 

рамките на критериите „структура и функции”), референтните стойности на параметрите се 

прилагат и спрямо вече съществуващи съоръжения, напр. изградените в миналото постройки. 

        

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

 

Име: Община Долна Митрополия  

Пълен пощенски адрес  

гр. Долна Митрополия, п.к. 5855, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 39 

 

Тел., факс.,  e-mail  

тел./факс: 06552/24-11, 064/680 704 

e-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg  

  

mailto:obshtina@dolnamitropolia.bg
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1.2  Местоположение на обекта и данни за района  

Географско положение 

     Община Долна Митрополия се намира в Северозападен планов регион на България и е 

включена в административно-териториалните граници на област Плевен. Териториалната 

структура на община Долна Митрополия граничи с тези на общините Гулянци, Плевен, 

Долни Дъбник, Искър (област Плевен) и община Оряхово (област Враца). Като гранична част 

с Република Румъния, малка част от територията е очертана от река Дунав. 

     Общината включва 16 населени места, от които 2 града (Долна Митрополия и 

Тръстеник) и 14 села ( Байкал, Биволаре, Божурица, Брегаре, Горна Митрополия, Гостиля, 

Комарево, Крушовене, Ореховица, Победа, Подем, Рибен, Славовица, Ставерци) 

 

Население 

Населението на община Долна Митрополия по данни от преброяването през 2015г. е 

20 879 души. Преобладаващо е населението в пенсионна възраст. Естественият прираст е 

отрицателен. Сред младото население се наблюдават засилени миграционни процеси. 

           Релеф 

     Територията на община Долна Митрополия е разположена в обхвата на Мизийската 

плоча. През геоложкото си развитие, в основата си платформата е изградена от стари 

докамбрийски и палеозойски силно нагънати магмени и метаморфни скали, върху които 

хоризонтално са разположени мезозойски и неозойски седименти с мощност около 2000 

метра. Наблюдават се кватернери утайки, които се характеризират с льос, льосовидни глини 

и кватернерни речни тераси. 

    Средната надморска височина на територията на община Долна Митрополия е между 

50-75 м. Релефът е равнинно-хълмист, по-голямата част обхваща равнинни форми на релефа, 

които имат малка абсолютна височина и малка разлика между относителните височини на 

отделните обекти. 

    Условията на релефа са благоприятстващи развитието на селищната и пътната 

инфраструктура.  

 

          Икономическа характеристика 

          Състоянието на икономиката на община Долна Митрополия е функция от външни и 

вътрешни фактори, които са оказвали продължително въздействие върху социално-

икономическите показатели на общината. Безспорно влияние оказват наличните природни 

ресурси в общината, човешкия капитал, традициите в развитието на конкретни отрасли, а от 

друга страна преходът към пазарна икономика след  1989 г. , която наложи преструктуриране 

на икономиката на страната, влизането на България в ЕС, световната икономическа криза, 

както и процесите, които се развиват в Северозападния район, в който е разположена в 

общината, налагат сериозни структурни промени в икономическото развитие на община 

Долна Митрополия. Комплексната и динамична среда, в която се развива общината, намира 

своето отражение и върху нейното пространствено развитие, което следва да бъде устроено 

така, че да не ограничава, а да насърчава икономическото и развитие и то в посока 

устойчивост, като същевременно способства за създаването на благоприятна бизнес и 

инвестиционна среда.  
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Структуроопределящи отрасли са ХВП, леката промишленост и селското стопанство. 

Развиващите се отрасли са традиционни и се развиват на база наличните в общината ресурси. 

Селското стопанство е ключов елемент в развитието на икономиката на общината, 

като природо-климатични условия и традициите в този отрасъл благоприятстват развитието 

на земеделието. 

Развиват се най-вече растениевъдството (зърнопроизводство и производство на 

фуражи), и в по-малка степен животновъдството. В повечето случаи растениевъдството е 

силно механизирано и се развива предимно от арендатори, като не ангажира много работна 

ръка. Субсидиите на ЕС в това направление имат структуроопределящо значение за 

развитието на сектора, и в този смисъл го правят силно зависим.   

 

           Транспорт  

           Пътна мрежа  

     Републиканската пътна мрежа на територията на община Долна Митрополия се нуждае 

от рехабилитация на следните участъци: с. Крушовене – гр.Оряхово; Брегаре – гр. Искър; 

Тръстеник – Долна Митрополия; път III-118.  

     Общинската пътна мрежа се нуждае от рехабилитация и ремонт на асфалтовите 

настилки.  

     По-голямата част от населените места се намират на главните пътища и транспортната 

достъпност до тях е достатъчно добре осигурена. 

    Наличието на автомобилен, железопътен, воден и потенциално въздушен транспорт, е 

сериозна възможност и перспектива за развитието на икономиката и повишаването на 

интереса към община Долна Митрополия. 

    Гъстотата на железопътната мрежа е по-ниска от средната за страната, но въпреки това 

осигурява връзката на по-големите населени места със съседните общински центрове: 

Плевен, Гулянци, Долни Дъбник. Подмяната на релсовите съоръжения ще повиши скоростта 

на движение на влаковите композиции и пътникопотока. 

    Развитието и модернизацията на съществуващото пристанище Байкал е възможност за 

повишение на туристическия интерес, както и трансграничното сътрудничество с Румъния.   

 

           Климат   

    Община Долна Митрополия попада в умереноконтиненталната климатична област. За 

него са характерни студена зима и топло лято, голяма годишна температурна амплитуда, 

добре проявен пролетно-летен валежен максимум и зимен минимум на валежите. Средната 

януарска температура на въздуха е – 0,8°С. Средната температура на въздуха през месец юли 

е 24,8°С. Средната годишна температура в района е 12,36°С.   

    Годишната сума на валежите е между 500-600 мм (по Шаров, 1999, с изменения, 2002). 

Най-много валежи падат в началото на лятото (май-юни), а най-малко в края на зимата 

(февруари). 

    Географското разпределение на годишния брой на дните със снежна покривка (по 

Станева, 1955) се увеличават посока север-юг. Покрай поречието на река Дунав дните със 
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снежна покривка варират около 20, а в южните части на територията на общината могат да 

достигнат до 50 дни. 

    Въздушните маси, през лятото са посока северозапад и запад. Предимно нахлуват 

влажни атлантически маси. През зимата преобладават североизточни ветрове. От 

неблагоприятните явления се наблюдават мъглите по поречието на река Дунав, които са 

често срещани. 

    Климатичните особености на областта позволяват отглеждането на редица зърнени, 

някои технически (слънчоглед) култури, зеленчукови култури, захарно цвекло, лозата и др. в 

равнинната част, овощия, горска и тревна растителност на юг. 

           Водни ресурси              

     Териториалният обхват на общината спада към област с умереноконтинентално 

климатично влияние върху оттока и с преобладаващо дъждовно подхранване на реките. 

Намира се в обхвата на Черноморската отточна област и по-точно, от притоците на река 

Дунав. 

    Територията на общината се характеризира с богата хидрографска мрежа. Основните 

отводнителни артерии са реките Искър и Вит и река Гостиля ( ляв приток на Искър). 

Долините на главните реки се характеризират с асиметричен напречен профил и добре 

развити речни тераси. Вододелните пространства между тях представляват обширни 

заравнени или хълмисти повърхности, покрити с льос.    

    На  територията на общината се намират редица водоеми и микроязовири, които 

снабдяват земеделието с вода, а също така и за риболов. Язовир Вълчовец служи за 

водоснабдяването на градовете Долна Митрополия и Тръстеник, село Победа и на квартал 

"Сторгозия" ( град Плевен).  

    Минералните води,  в обхвата на общината спадат към Мизийски артезиански басейн, 

като са предимно минерални води в домезозойския фундамент на Севернобългарската 

подутина (по енциклопедия България, 4 , 1984). 

           Водоснабдяване 

           Община Долна Митрополия е включена в съвместен проект с община Плевен за 

„Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, работата по който продължава. По 

оперативна програма „Околна среда“, общината участва и с два проекта: „Канализационна и 

водопроводна мрежа на град Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор” и 

„Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Долна Митрополия и довеждащ колектор”. 

          Водопроводната мрежа е изградена в голям процент от етернитови тръби, които са 

силно амортизирани и водят до загуби на питейна вода, влошени хигиенни качества на 

водата, поради което необходима допълнителна подмяна на тръбите с качествени 

полиетиленови тръби за ограничаване загубата на водните ресурси. Загубите на вода през 

годините са на постоянно високо ниво.  

          Населените места в общината са водоснабдени, но е налице недостиг на питейна вода, 

респективно въвеждане на режим на водоснабдяване в няколко населени места;  

водопроводната мрежа е в лошо техническо състояние; износена, с чести пробиви; налага се 

цялостна реконструкция; няма изградена канализационна мрежа; изключение прави един 
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обект в гр. Долна Митрополия – ВВВУ „Г Бенковски“, от който чрез канален колектор 

отпадните води се отвеждат до ПСОВ, която пречиства водите на гр.Плевен, но е 

разположена до с.Божурица. 

           Канализация и пречистване на отпадъчните води  

          Не са изградени канализационни мрежи на територията на община Долна Митрополия. 

Изключение прави ВВВУ „Г. Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, които заустват 

отпадъчните си води, чрез канализационна мрежа, в колектора на гр. Плевен, който ги 

отвежда в пречиствателната станция на с. Божурица. 

 

           Електроснабдяване 

           Електроснабдяването на община Долна Митрополия се осъществява от Националната 

енергийна система, като електропреносната и електроразпределителната мрежа и 

съоръженията към нея се стопанисват, поддържат и реконструират от „ЧЕЗ Разпределение 

България" АД. Електрозахранването на общината се извършва от районна подстанция 

„Електрозахранване“ АД – Плевен в гр. Тръстеник с мощност 50 MVA. 

Електроснабдителната мрежа се състой от електропроводи 20 KV с обща дължина 179.36 км 

и кабелни електропроводи 20 KV с дължина 840м. Въздушните линии ниско напрежение са с 

дължина 265,6км. Община Долна Митрополия разполага с разработена и приета Програма за 

енергийна ефективност, като общият стремеж при изпълнението на ПЕЕ е намаляването на 

разходите за енергия в общинския бюджет. Чрез система от енергийно ефективни мерки ще 

позволи да се осигурят свободни средства за решаване на други обществени проблеми. Ще 

се подобрят комфорта и качеството на енергийните услуги. Ще се постигне съществено 

намаляване на замърсяване на околната среда. 

            На територията на общината има изградени две фотоволтаични централи - в 

землищата на град Долна Митрополия и село Подем. Има възможност за оползотворяване на 

отпадъците от селското стопанство за производство на биогорива, който не е оползотворен.  

 

1.3 Характеристика на Проекта за ОУПО  

           1.3.1 Цел на ОУП  

     Главната цел на ОУПО Долна Митрополия, съгласно техническото задание и 

обяснителната записка, е да създаде необходимите устройствени предпоставки за 

балансирано развитие на общинската територия и да бъде планова основа за поетапното 

изработване на ПУП на населените места в общината. 

    Екипът, разработил ОУПО Долна Митрополия е с амбицията да постигне 

хармонизиране на икономическите, социалните и екологичните цели, като предложи 

оптимално туристическо и жилищно натоварване на териториите около съществуващите 

населени места и запазване на екологичния и естетически баланс на територията. За 

постигането на тези цели е приложен интегрален подход като туристическата функция се 

разглежда в единство с другите традиционни и съвременни функции на територията и 

опазването на околната среда.  
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В обяснителната записка на ОУПО е подчертано, че той има стратегически характер и 

определя общата рамка на устройството на отделните територии, без да навлиза в детайли. 

Въз основа на него следва да бъдат изготвени подробни устройствени планове, които ще 

конкретизират общите принципи и предвиждания за устройство, развитие и опазване на 

средата по отношение на всеки поземлен имот.  

            1.3.2 Задачи на ОУП                    

      Основните задачи на ОУПО са: 

 Очертаване на точните граници на защитените територии и зони за природно и 

културно наследство и изготвяне на специфични режими, норми и изисквания за 

поддържане на екологичното равновесие и за опазване на ландшафта от 

неблагоприятни антропогенни въздействия; 

 Съставяне на демографска прогноза в рамките на времевия обхват на плана, с цел 

изчисляване на бъдещото натоварване на територията – необходимост от изграждане 

на нови мрежи на инженерната инфраструктура, нови обекти на социалната 

инфраструктура и т. н.; 

 Дефиниране параметрите на устройствените зони и режими при три сценария 

/оптимистичен, песимистичен и реалистичен/ за развитието на територията на община 

Долна Митрополия при отчитане на собствените ресурси и регионалните 

взаимовръзки; 

 Организация на вътрешната структура на елементите на функционалните системи и 

определяне на допустими устройствени показатели; 

 Развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи; 

 Определяне на йерархията, структурата, трасетата на елементите на главната 

транспортно-комуникационна мрежа; създаване на условия за оптимизиране 

функционирането на обществения междуселищен транспорт; 

 Създаване на правила, режими и нормативи за опазване, експониране и адаптация на 

ценностите на природното и културно-историческото наследство; 

 Изготвяне на правила и нормативи за приложение на ОУПО; 

 Разработване на програма от мероприятия и системи за управление реализацията на 

ОУПО. 

В контекста на описаните по-горе цели и задачи, на които Общият устройствен план 

трябва да даде отговор, очакваните резултати от прилагането му са свързани с осигуряването 

на добра териториално-устройствена основа за балансирано управление на територията на 

база териториалните особености на района, социалните и демографските прогнози за 

развитие на общината, екологичните дадености и природните ресурси и др. 

В тази връзка, съобразно основните задачи и изискванията към проектното решение, 

поставени в Техническото задание за изработване на ОУПО, екипът е дефинирал следните 

конкретни задачи на плана:  

 Определяне на общата структура на територията и преобладаващото предназначение 

на съставните и структурните и части; 
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 Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по 

предходната точка, при съблюдаване на режимите, установени със специални закони; 

 Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура; 

 Обосноваване развитието на комуникационно-транспортната инфраструктура на 

общината и определяне съответстващото му усъвършенстване на транспортните 

мрежи; 

 Обосноваване развитието на техническата инфраструктура и определяне 

разположението на мрежите и съоръженията им на територията на общината, както и 

връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурните мрежи, 

съоръжения и обекти от регионално и национално значение; 

 Идентифициране на териториите с вероятно разпространение на предвидими 

природни бедствия и регламентиране на необходимите превантивни мерки и начини 

на устройство и защита; 

 Регулиране на взаимодействието между устройството на територията на общината и 

природната й среда с оглед нейното опазване. Регламентиране на допустимото 

натоварване на естествените рекреационни и други ресурси, с оглед опазването им; 

 Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно-

историческото и природно наследство; 

 Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на 

последователност на реализирането им във времето. 

 

1.4  Проектни предвиждания  

1.4.1 Земеползване и устройство на териториите със земеделски земи 

Във връзка със заявената цел за опазване на земеделските земи като национално 

богатство, Правилата за прилагане на ОУПО предвиждат забрана за промяна на 

предназначението на земите в част от земеделските територии. В тези територии могат да 

се изграждат обекти, чиито функции са съвместими с предназначението на земеделските 

имоти, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 10 април 1998 г. за застрояване в 

земеделските земи.  

В земеделските територии, с възможност за промяна на предназначението, ОУПО 

допуска изграждането на обекти, свързани както със селското стопанство, така и с 

промишлено производство, рекреация, туризъм и спорт, обществено обслужване и 

транспортна и инженерна инфраструктура.  

За нуждите на биоземеделието, наречено алтернативно земеделие, което е един от 

приоритетите на социално-икономическото развитие на общината е въведена специален вид 

устройствена зона, наречена „Зона за алтернативно земеделие – За“. Такива зони са 

предвидени в долинните части на общинската територия по протежение на реките Искър и 

Вит с обща площ от 4 295.7 ха. Части от териториите им навлизат в границите на защитените 

зони по Натура 2000 „Река Искър“ с код BG0000613 и „Река Вит“ с код BG0000181. 
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1.4.2 Земеползване и устройство на горските територии 

ОУПО не предвижда промени в обхвата на горските територии. Предвижда се 

ползването и устройството им да се осъществява съгласно Закона за горите и правилника за 

неговото прилагане. Изграждането на обекти в тях, с функционално предназначение, 

идентично с това в земеделските територии, става с промяна на предназначението и 

изключване на земите от горския фонд на основание предвиждане на подробен устройствен 

план. Без промяна на предназначението на земи от горския фонд могат да се изграждат 

обекти, чиито функции са свързани с горскостопанската дейност.  

 

1.4.3 Озеленени площи за широко обществено ползване в извънселищните територии 

ОУПО предвижда съществено увеличение на всички озеленени площ (в и извън 

населените места). Две са най-значимите проектни предвиждания - едното е устройването на 

крайречен лесопарк, разположен южно от р.Дунав и северно от село Байкал, а второто  – 

създаване на извънселищен парк между гр. Долна Митрополия и с. Горна Митрополия. 

Предвижда се той да се устройва като „Устройствена зона за озеленяване - Оз“  по 

цялостен паркоустройствен план. Съгласно Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони в парка се допуска 

изграждане на: 

– мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, обслужващи озеленените 

площи, и застрояване, необходимо за поддържане на зелената система; 

– преместваеми търговски обекти по чл. 56 ЗУТ, които общо може да заемат площ не 

повече от 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и не повече от 2 на 

сто от територията на паркове и градини с площ до 3 ха; 

– открити обекти за спортни и културни развлечения и забави (концертни естради, 

летни амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), които 

общо може да заемат площ не повече от 10 на сто от територията на парка (гради-

ната); 

– детски площадки; 

– мемориални обекти; 

– монументално-декоративни, информационни и рекламни елементи по чл. 57 ЗУТ. 

Изграждането и поставянето на гореописаните обекти може да се разрешава само ако 

са предвидени в действащия ПУП на парка (градината), съответно в план-схемите на тех-

ническата инфраструктура и план-схемата по чл. 62, ал. 9 ЗУТ и ако не се нарушават еколо-

гичните, рекреационните и естетичните качества на озеленените площи. 

Предвидени са и мелиоративни зелени пояси северно и северозападно от селата 

Гостиля, Ставерци, Брегаре, Крушовене и Славовица, както и Горна и Долна Митрополия, 

Победа, Комарево, Рибен и Божурица.Те се изграждат върху крайселски неземеделски земи 

 

1.4.4 Устройствен режим на водните течения и водните площи и непосредствените им 

крайбрежия   

В документацията на ОУПО – раздел „Специфични правила“ на обяснителната 

записка се съдържат режимни предписания относно водните течения, водните площи и 

непосредствените  им крайбрежия, които регламентират: 
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– минимално отстояние от 20 м. от границата на речното легло до границата на за-

строяване, когато се урбанизират територии край реки и водоеми, засягащи 

защитени зони по Натура 2000. Изисква се полосите между двете граници да се 

озеленяват с растителни видове, характерни за съответните местообитания, 

разположени в съседство с тях; 

– задължение с ПУП на новоурбанизираните територии е да се предвиждат цялостни 

канализационни системи за отпадъчни води и отвеждането им в съответните 

пречиствателни съоръжения 

– задължение за едновременно изграждане на необходимите ЛПСОВ с изграждането 

на нови производствени предприятия; 

– задължение за осигуряване на възможност за достъп за почистване, укрепване и 

поддържане на речните корита във всички случаи на урбанизиране на територии 

край реки; 

– задължение за изграждане на необходимите защитни съоръжения при 

урбанизиране на територии в обхвата на заливаемите ивици около водни обекти, 

респ. отдръпване на минимум 10 м. от границата на заливаемата зона в случаите, 

когато не са предвидени защитни съоръжения;  

– забрана за капитално застрояване и другите дейности по чл. 134 от Закона за 

водите до изграждането на защитните съоръжения в крайбрежните заливаеми 

ивици. 

 

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

Защитени територии по Закона за защитените територии (ЗЗТ) 

ОУПО респектира границите на защитените местности и природните 

забележителности, определени по реда на ЗЗТ, запазва предназначението им и режимите на 

опазване и устройство, съобразно определените със заповедите за обявяването им, респ. с 

плановете за управлението им след тяхното влизане в сила и не предвижда формирането на 

нови урбанизирани територии в непосредствената им близост. В Правилата за прилагане на 

ОУПО са описани подробно забранените действия в обхвата на защитените територии. 

Достъпът до защитените местности и природните забележителности се осъществява изцяло 

по съществуващи горски и полски пътища. Предвиждат се само мероприятия по 

поддръжката и туристическо маркиране, без капитални благоустройствени работи. 

 

Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – Натура 2000 

В общия случай ОУПО респектира границите на защитените зони по Натура 2000, 

определени съгласно Закона за биологичното разнообразие. В Правилата за прилагане на 

ОУПО е записано, че „В границите на всички защитени зони се прилагат правила за 

опазване, определени с План за управление“. Едновременно с това са налице няколко случая, 

при които нови урбанизирани територии в неголяма степен навлизат в границите на 

защитени зони от Натура 2000. Такива случаи са: 

– северно от с. Брегаре неголяма територия за стопанско обслужване и малка част от 

Предимно производствена устройствена зона (Пп1) попадат в обхвата на ЗЗ „Река 

Искър“ BG0000613 /9.36 дка./; 
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– малка част от територията на с. Брегаре в северния му край /0.44 дка/ попада в 

обхвата на ЗЗ „Река Искър“ BG00006123 (Това обаче е заварено положение, защото 

жилищната територия е вече усвоена); 

– североизточно от жилищната зона на с. Ставерци, върху съществуващ 

урбанизиран терен (терен за стопанско обслужване) се ситуира предимно произ-

водствена устройствена зона (Пп), която попада в обхвата на ЗЗ „Река Искър“ 

BG0000613; 

– североизточно от жилищната зона на с. Ставерци, върху съществуващ терен за 

стопанско ползване се оформят две съседни смесени многофункционални 

устройствени зони (Смф), част от които /съответно 2.99 и 3.4 дка/ попадат в 

обхвата на ЗЗ „Река Искър“-BG0000613;  

Немалки части от териториите с режим на Устройствена зона за алтернативно 

земеделие (За) също навлизат в границите на защитените зони по Натура 2000 BG0000613 -

 „Река Искър“ и BG0000181 - „Река Вит“. 

 

Санитарно-охранителни зони по Закона за водите 

В правилата за прилагане на ОУПО е записано, че „проучването, проектирането, 

учредяването, утвърждаването и експлоатацията на санитарно–охранителните зони се 

определят съгласно НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. 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 (обн. ДВ, бр. 88 от 27.10.2000г.)“. 

 

1.4.6 Земеползване и устройство на нарушените територии 

Тъй като в аналитичната част на обяснителната записка е отбелязано, че не е правена 

инвентаризация на нарушените терени, ОУПО не съдържа проектни предложения за 

рекултивацията и бъдещото функционално предназначение на евентуално съществуващите 

нарушени територии. 

 

1.4.7 Развитие на селищната мрежа 

В ОУПО са разработени три сценария за перспективното развитие на селищната 

мрежа: 

o  Първият сценарий – „Краен полицентризъм“ предвижда структуриране на мрежата 

около един основен и три вторични центрове, както следва: 

– Долна Митрополия - основен център на растеж, обвързващ пространствено-ко-

муникационно и функционално град Тръстеник и селата Горна Митрополия, 

Победа и Божурица; 

– Крушовене - вторичен център, обвързващ населените места Славовица, Байкал, 

Гиген и Искър; 

– Ставерци - вторичен център, обвързващ населените места Брегаре, Ореховица, 

Гостиля, Долни Луковит и Староселци; 

– Комарево - вторичен център, обвързващ селищата, Подем, Рибен, Крета и Ленково. 
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При този сценарий се преодоляват териториалните диспропорции и феноменът „цен-

тър-периферия“. Неговата реализация, обаче предполага коренни промени в демографското и 

икономическо състояние на основните населени места, което е малко вероятно да се 

постигне за кратко време и да се осигури с необходимите значителни инвестиционни ресур-

си. 

o  Вторият сценарий - „Умерен полицентризъм“ предвижда развитието на източната 

и западната част на общината, съответно с центрове Крушовене и Долна Митрополия. Това  

ще бъдат икономически и социални центрове, а останалите населени места ще останат в 

ролята на земеделски хинтерланд. Този сценарий разчита и на реализиране на туристическия 

и рекреационен потенциал на крайдунавския район около с. Байкал. 

o  Третият сценарий – „Моноцентризъм“ разглежда развитието на общината около 

вече формирания агломерационен ареал на град Плевен, включващ Долна Митрополия, 

Тръстеник и Долни Дъбник и Червен бряг. В структурата на агломерацията градовете Долна 

Митрополия, Тръстеник и Долни Дъбник представляват вторични центрове, имащи 

функцията да разтоварват областния център. Цялостната концентрация на трудовите и 

икономически ресурси ще бъде пренасочена към агломерационния ареал, а периферните 

селища ще останат на заден план. Спрямо досегашните тенденции и условия този сценарий е 

най-реалистичен, но при него се запазват съществуващите териториални диспропорции и 

феноменът „Център-периферия“, а това означава в дългосрочен план част от селищата да 

изчезнат. 

Като основа за по-нататъшното развитие на селищната мрежа на общината и на 

съставните й населени места е възприет вторият сценарий – „Умерен полицентризъм“. 

 

1.4.8 Развитие и устройство на населените места 

На синтезния чертеж на ОУПО не са нанесени границите на населените места - нито 

съществуващи, нито проектни. При това положение се приема, че територии за 

перспективно териториално развитие на населените места са всички новоурбанизирани 

територии, които са непосредствено прилежащи на съществуващите жилищни зони. 

Конкретните предвиждания на ОУПО за териториално развитие на населените места са 

следните: 

o нови жилищни територии са определени за: 

– гр. Долна Митрополия, северно от града върху неземеделски терени; 

– с. Горна Митрополия, източно от селото по протежение на път IV-11828 за гр. 

Долна Митрополия върху земеделски земи; 

– гр. Тръстеник, северозападно и южно от града върху неземеделски терени; 

– с. Брегаре, североизточно от селото върху земеделски земи; 

o нови територии за производствени дейности са определени за повечето от населе-

ните места, като в някои от случаите те включват терените на бившите селскостопански 

дворове. Локализациите са следните: 

– с. Подем, северозападно от селото; 

– с. Победа, северозападно и североизточно от селото; 

– гр. Долна Митрополия, западно от града; 

– с. Горна Митрополия, северно и западно от селото; 

– гр. Тръстеник, северно и югоизточно от града; 
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– с. Брегаре, северно от жилищната му зона; 

– с. Ставерци, северно и северозападно от жилищната му зона с. Гостиля, 

северозападно от жилищната му зона.  

Към селищните територии на населените места се присъединяват и спортните терени 

(футболните игрища), които към момента са извън границите им. 

Устройствените зони със съответни показатели и нормативи съгласно, които е 

предвидено да се устройват териториите на населените места са следите: 

- жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина (Жм) с 

Кинт до 1.2; 

- жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна височина (Жс) 

с Кинт до 2.0; 

- смесена централна зона (Сц). Вероятно е предвидена за двата града, но върху син-

тезния чертеж не са нанесени очертания. Според Наредба № 7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони допустимият Кинт е 2.0; 

- предимно производствена устройствена зона  (Пп) за безвредни производства с Кинт 

1-3.5. 

 

1.4.9 Развитие и устройство на селищните образувания 

ОУПО предвижда формирането на значителни по площ и разнообразни по вид 

урбанизирани територии извън населените места, условно наречени Селищни образувания. 

Повечето от тях са линейни структури по протежение на пътищата, свързващи населените 

места в западната и в източната част на общинската територия. Конкретните предложения са 

следните: 

- Предимно производствени зони (Пп). Две такива зони за безвредни производства се 

локализират между селата Брегаре и Крушовене. Правилата и нормативите, по които се 

устройват са идентични с тези на предимно производствените зони в населените места; 

- Смесени многофункционални зони (Смф). Предвидено е тези зони да се застрояват 

със складови сгради, здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене, 

административни сгради и научно-експериментални бази, гаражи и паркинги, жилища за 

охраната, хотели и заведения за хранене и развлечения, бензиностанции, газстанции, гаражи 

и паркинги. Коефициентът на интензивност при застрояването е Кинт до 1.5. Планират се 

четири такива локализации - между селата Брегаре и Ставерци (неголяма по площ), между 

град Долна Митрополия и село Победа, между селата Победа и Подем и между селата Подем 

и Комарево; 

- Територия за рекреация, спорт и отдих (Од). Устройването на такава територия се 

предвижда около чашката на микроязовир, западно от гр. Долна Митрополия. 

Регламентирано е изискването задължително зелените площи за общо ползване в тази 

територия да заемат не по-малко от 40 % от общата й площ; 

- Курортна зона (Ок). Такава зона е предвидена непосредствено северно от с. Байкал. 

Устройването й се подчинява на следните показатели: зелените площи за общо ползване в 

тази територия да заемат не по-малко от 40 % от общата й площ, Кинт 1.0; 

- Рекреационна зона за вилен отдих (Ов). Пет такива зони са предвидени западно от с. 

Байкал. Застрояването им е с Кинт 0.8. 
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1.4.10 Културно-историческо наследство  

Проектните предвиждания на ОУПО са насочени към опазване на недвижимите 

културни ценности, вкл. на природните и културни ландшафти, които изразяват регионална 

специфика. Предвижда се, за социализацията на обектите на недвижимото културно 

наследство, те да бъдат свързани в по-голяма степен със селищните структури и фун-

кционалните системи (при изработване на ПУП за населените места) и социално икономи-

ческите дейности – развитие на културен туризъм. Предвижда се изграждане на основни 

елементи на техническата и туристическата инфраструктура за подобряване на достъпността 

на обектите и обслужването на туристите. Правилата за прилагане на ОУПО съдържат след-

ните регламентации: 

- в защитените територии с недвижимо културно наследство необходимите и допусти-

мите устройствени дейности се осъществяват при условията и по реда на ЗКН; 

- археологическите обекти се опазват чрез въвеждане на режим „Б“ на тези обекти, 

като не са допустими 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; 

- за охранителните зони на археологичните обекти са въвежда режим „В“, като не са  

допустими изкопни работи, несвързани със селскостопанските работи, като се допус-

кат селскостопански дейности при условията на ЗКН. 

 

В обяснителната записка са предложени и специфични правила, конкретизиращи 

нормативната уредба със следното принципно съдържание: 

- за паметници на градинското и парково изкуство се определят градските паркове в 

Долна Митрополия и Тръстеник, малките градини, локализирани в центровете на селата, 

както и ограничените горски площи, разположени в поречията на реките Вит и Искър, както 

и разпръснатите  между нивите малки групи от висока и ниска растителност; 

- за градски части със съхранена градоустройствена структура с потенциал за 

опазване се определят територии около единичните културни ценности: 

– гр. Тръстеник – църква „Успение Богородично”; 

– с. Ореховица – църква „Св. Симеон Стълпник”; 

– с. Рибен – църква”Св.Никола”; 

– с. Горна Митрополия – църква „Св.Троица”; 

– с. Ставерци – църква „Св.Параскева” и 

– с. Гостиля – църква „Пресвето сърце Исусово” и Банашката къща. 

- за културно-историческа защита се предлагат и новосъздаваните паркове: крайград-

ски парк, разположен между Долна и Горна Митрополия и крайречен лесопарк, разположен 

южно от Дунав при село Байкал, както и редица мелиоративни зелени пояси. 

 

1.4.11 Комуникации и транспорт 

ОУПО съдържа следните предвиждания за усъвършенстване на комуникационно-

транспортната система на общинската територия: 

- нова пътна връзка – общински път между селата Крушовене и Славовица с нов мост 

на река Искър, като продължение на второкласния път от Оряхово към Гулянци и Никопол; 
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- нова пътна връзки – общински път между селата Ореховица и Славовица, трасиран 

по съществуващи земеделски пътища; 

- възстановяване и модернизация на пристанището при с. Байкал, вкл. и изграждане 

на зърнен терминал в с. Байкал. 

В т.н. Специфични правила, включени в обяснителната записка на проекта са 

предвидени мерки против транспортния шум със следното съдържание: 

- „По съществуващи и нови комуникационни артерии (пътища и улици) през или в 

близост до населени места и селищни образувания с шумово натоварване над граничните 

стойности на нивата на шума по Наредба № 6/2006 на МЗ и МОСВ за показателите за шум в 

околната среда, с ПУП в зависимост от конкретните условия се предвижда шумозащитно 

озеленяване в необходимия обхват и ширина или изграждането на изкуствени шумозащитни 

екрани, при спазване разпоредбите на Закона за пътищата; 

- при липса на теренни или други условия за изграждане на горепосочените шумоза-

щитни съоръжения, в правилата за прилагането на съответния ПУП се включва изискване за 

задължително реализиране на защитно озеленяване в границите на УПИ, прилежащи на 

пътя.“ 

 

1.4.12 Развитие и доизграждане на водоснабдителната и канализационна система 

ОУПО интегрира номинално три заварени проекта, които са в процес на изпълнение: 

– Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия; 

– Канализационна и водопроводна мрежа на град Тръстеник, помпена станция и до-

веждащ колектор; 

– Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Долна Митрополия и довеждащ ко-

лектор.  

В документацията му обаче не се съдържат параметри на тези проекти. Няма и  

конкретни проектни предвиждания относно водопроводните и канализационни системи на 

останалите 14 населени места.  

В т.н. Специфични правила, включени в обяснителната записка на проекта досежно 

водните течения и площи е предвидено: „задължение с ПУП на новоурбанизираните 

територии да се предвиждат цялостни канализационни системи за отпадъчни води и 

отвеждането им в съответните пречиствателни, както и задължително изграждане на 

необходимите ЛПСОВ едновременно с изграждането на нови производствени предприятия“. 

 

1.4.13 Развитие и доизграждане на електроенергийната система 

ОУПО не съдържа конкретни проектни предвиждания за развитието на електро-

енергийната система. В обяснителната записка е указано следното: „Като отчетем 

разрастването на града и крайградските вилни зони, комплекси и селища, следва да се работи 

по включване на нови мощности на страна 20 kV след сключване на договори с 

електроразпределителното дружество. Подстанциите при необходимост от нови мощности 

имат техническа възможност за завишаване на трансформаторните мощности и развитие на 

уредби СН 20 kV. Развитието на мрежи СН е желателно да се изпълнява с кабели 20 kV с 

използване на общински пътища за прокарване“. 

По отношение на развитието на производство на електроенергия от възобновяеми 

енергийни източници е дадена посочено, че електроразпределителната мрежа има възмож-
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ност за присъединяване на производители на ел. енергия от възобновяеми източници. 

Общината е селскостопански район и има перспектива за инсталиране на биогазови инстала-

ции с включване към мрежа 0,4 kV  и 20 kV. В по-далечна перспектива с повишаване на жиз-

нения стандарт от една страна и поевтиняване на соларните инсталации от друга, като ал-

тернативен източник на захранване, за производство на ел. енергия ще се използват 

покривни и фасадни соларни модули. 

 

1.4.14 Развитие на газоснабдяването на общината 

ОУПО не съдържа конкретни проектни предвиждания относно изграждането и разви-

тието на газоснабдяването на общината. 

 

1.4.15 Развитие на инфраструктурата за защита от предвидими природни бедствия 

Проектните предвиждания за развитието на инфраструктурата за защита на 

предвидими природни бедствия визират риска от наводнения и се изразяват в следните три 

регламентации, записани в Правилата за прилагане на ОУПО:  

           - Задължение за осигуряване на възможност за достъп за почистване, укрепване 

и поддържане на речното корито във всички случаи на урбанизиране на територии край реки; 

           - Задължение за изграждане на необходимите защитни съоръжения при 

урбанизиране на територии в обхвата на заливаемите ивици около водни обекти, респ. 

отдръпване на минимум 10 м. от границата на заливаемата зона в случаите, когато не са 

предвидени защитни съоръжения;  

           - Забрана за капитално застрояване и другите дейности по чл. 134 от Закона за 

водите до изграждането на защитните съоръжения в крайбрежните заливаеми ивици. 

 

2. Описание на характеристиките на други ППП/ИП, съществуващи 

и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с 

оценявания ОУПО могат да окажат неблагоприятно въздействие 

върху защитените зони 

      За териториите на BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз и BG0000613 Река 

Искър към момента са налични данни за следните обекти, планове, проекти и 

инвестиционни предложения, с чието бъдещо изграждане или едновременна експлоатация 

има вероятност за поява на кумулативен ефект при реализацията и на разглеждания ОУПО в 

неговата цялост, който ефект може да бъде свързан с пряко усвояване и увреждане на 

природни местообитания и местообитания на видове, фрагментация и други косвени 

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

фактора безпокойство и др.1.:  

 

 

 

 

 

                                                 
1 По информация, предоставена от РИОСВ-Плевен с писмо с изх.№13/13.01.2015г. 
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В допълнение към горните ИП и ПП през 2015г. са процедирани и: 

– Програма за опазване на околната среда на Община Долна Митрополия; 

– Общинска програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г. 

 

         Анализът на характера на горните и инвестиционни предложения показва следното: 

 преобладаващата част са за изграждане на селскостопански обекти и 

горскостопански дейности, 

 част  от инвестиционните предложения са за изграждане на инфраструктурни 

обекти;  

 единични са предложенията за добив на полезни изкопаеми 

  

           Одобрените и реализирани ИП или ПП са отразени в Опорния план, т.к. това е 

нормативно изискване съгласно разпоредбите на ЗУТ.  

           Като се има предвид, че те се процедират по реда на чл.VI от ЗООС, не се следва да се 

очакват значими преки или косвени въздействия от реализацията на разглеждания ОУПО, 

както и не се очаква кумулативен ефект с горепосочените планове, програми, проекти и ИП, 

които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване 

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

ОУП не се предвиждат устройствени зони за замърсяващи производства, както и мащабно 

ново строителство във или в близост до ЗЗ.           
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3. Описание на елементите на ОУПО, които самостоятелно или в 

комбинация с други ППП/ИП биха могли да окажат значително 

въздействие върху защитените зони или техните елементи  

3.1 Устройствени зони от Предварителния проект на ОУПО Долна Митрополия, 

попадащи в границите на ЗЗ BG0000613 Река Искър 

Площите на устройствените зони (УЗ) Зона за алтернативно земеделие - За, Защитни 

гори - Гз, Спорт и атракции - Са, Жилищна устройствена зона - Жм1, предимно 

производствена зона - Пп1 и Смесена многофункционална устройствена зона - Смф, части 

от които попадат в ЗЗ BG0000613 Река Искър, са общо 379,68 ха. като от тях за 

алтернативно земеделие и защитни гори са отредени общо 377,381 ха.  

Двете устройствени зони Смф в проекта на ОУПО, които са разположени на 2 съседни 

имота в землището на с. Ставерци с обща площ от 0,6405 ха, не се очаква да окажат 

допълнително негативно въздействие върху предмета и целите на опазване на ЗЗ BG0000613 

Река Искър, тъй като с реализацията на ОУП се придава устройствен статут на вече 

урбанизирана територия. 

Устройствена зона Са в проекта на ОУП с площ от 0,688 ха в землището на с. 

Ореховица също се предвижда да се изгради на вече съществуваща урбанизирана територия. 

Устройствени зони За и Гз ще запазят тяхното съществуващо положение, тъй като  

засягат съществуващи вече земеделски земи и защитени горски територии, в които няма да 

има строителна намеса, не се променя статута им и се запазва сегашното състояние, 

ландшафт и естествени характеристики. 

На практика, новоурбанизирани са площите, засегнати от УЗ Жм1 с площ от 0,0447 ха 

(447 кв.м.) и Пп1 с площ от 0,9364 ха (9,36 дка) в землището на с. Брегаре и от тяхната 

реализация се очаква пряко въздействие върху ЗЗ, т.к. попадат в границите й, заемайки 0,01% 

от площта й.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.№1 Устройствени зони Жм1 и Пп1 в землището на с.Брегаре 



ДОСВ  ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА  ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ  

 

 
 24 

3.2 Устройствени зони от Предварителния проект на ОУПО Долна Митрополия, 

попадащи в границите на ЗЗ BG0000181 Река Вит 

Площите на УЗ Зона за алтернативно земеделие За, Спорт и атракции Са и Смесена 

многофункционална зона - Смф, части от които попадат в ЗЗ BG0000181 Река Вит, са общо 

853,56 ха. от които 862,46 ха са за алтернативно земеделие.  

Устройствена зона Са с площ от 1,102 ха се предвижда да се изгради на съществуваща 

урбанизирана територия. 

Устройствена зона За ще запази сегашното си положение, т.к. засяга земеделски земи, в 

които няма да има строителна намеса, не се променя статута им и се запазва сегашното 

състояние, ландшафт и естествени характеристики. 

На практика единствено устройствена зона Смф, разположена южно от с. Подем 

засяга пряко защитената зона, като засягането е едва върху 9 кв.м., което може да се приеме 

за незначително, още повече, че тези 9 кв.м. попадат върху ж.п. линия и общински път.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.№2 Устройствена зона Смф, южно от с.Подем 

 

3.3 Устройствени зони от Предварителния проект на ОУПО Долна Митрополия, 

попадащи в границите на ЗЗ BG0000335 Карабоаз 

Площите на Устройствена зона за алтернативно земеделие За, части от която попадат в 

ЗЗ BG0000335 Карабоаз, са общо 85,41 ха.  

Устройствена зона За запазва съществуващото положение, тъй като се разполага върху  

земеделски земи, в които няма да има строителна намеса, не се променя статута им и се 

запазва сегашното състояние, ландшафт и естествени характеристики. 
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          Връзката между елементите на строителство и експлоатация при реализация на ОУПО, 

всички възможни вероятни въздействия с потенциално отражение върху местообитанията и 

видовете, както и оценка на възможността тези въздействия са оценени на този етап на 

планиране и необходимостта от условия за следващите етапи на планиране и проектиране са 

показани на долната таблица.      

 

Таблица  № 3.1      

Елементи на ОУПО на 

община Долна 

Митрополия 

Възможни вероятни въздействия с 

потенциално отражение върху местообитанията и 

видовете в близост до и на територията на 

BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, 

BG0000613 Река Искър  

Етап на планиране и 

оценка на въздействията 

Строителство на сгради и 

съоръжения предвидени с 

ОУПО  

 пряко унищожаване или увреждане на 

местообитания в  близост до или в  ЗЗ;  

 фрагментация на местообитания и прекъсване на 

биокоридори за придвижване на наземни 

животински видове в близост до или в  ЗЗ;  

 смъртност на индивиди (унищожаване по време 

на строителство на типични видове за 

местообитанието и увреждане структурата и 

функциите на техните популации) в близост до или в  

ЗЗ; 
 увреждане на ландшафта, увреждане на 

възможностите за устойчиво природосъобразно 

развитие на защитените зони (природосъобразен 

туризъм, земеделски земи); 

 прогонване на животни и птици заради засилено 

човешко присъствие;  

 замърсяване със строителни и твърди битови 

отпадъци – влошаване качеството на съседни 

местообитания;  

 нарушаване на водния баланс на ливадите и 

пасищата в следствие пресушаване;  

Предварителна оценка на 

въздействията на този етап 

от планиране, условия за 

изпълнение и по-подробна 

оценка на следващите етапи 

на планиране и проектиране.  

Съпътстващи инженерни 

съоръжения – огради, 

противоерозионни 

съоръжения, отводнителни 

съоръжения и др.  

 пряко унищожаване и увреждане на 

местообитания в близост до или в  ЗЗ;  

 прегради за периодични, сезонни или 

многогодишни миграции на животни и 

фрагментация на местообитания в близост до или в  

ЗЗ; 

 увреждане качеството на съседните 

местообитания;  

 увреждане на ландшафта, увреждане на 

възможностите за устойчиво природосъобразно 

развитие на защитените зони                                                   

( природосъобразен туризъм, земеделски земи ). 

Предварителна оценка на 

въздействията на този етап 

от планиране, условия за 

изпълнение и по-подробна 

оценка на следващите етапи 

на планиране и проектиране. 

Временни строителни 

площадки и съоръжения, 

строителни дейности.  

 пряко унищожаване и увреждане на 

местообитания в близост до или в  ЗЗ;  

 смъртност на бавноподвижни животински видове 

(унищожаване по време на строителство) в близост 

до или в  ЗЗ;  

 шумово замърсяване (безпокойство и прогонване 

на животни) в близост или в  ЗЗ;  

 въздушно замърсяване (повлияване на 

растителните видове и растителните съобщества – 

физиологични и биохимични реакции на 

замърсяването на ниво организъм, промяна във 

видовият състав на ниво растителни съобщества или 

Условия за изпълнение и по-

подробна оценка на 

следващите етапи на 

планиране и проектиране. 
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групировки); 

 повишена опасност от пожари (изхвърляне на 

фасове, искри от строителната механизация и др.);  

 опасност от инциденти замърсявания в близост 

до или в  ЗЗ; 

 прогонване на животни заради засилено човешко 

присъствие в близост до или в  ЗЗ;   

Депониране на излишни 

материали (пръст, скална 

маса) в резултат от 

строителството 

 пряко унищожаване на местообитания в близост 

до или в  ЗЗ; 

Условия за изпълнение на по 

– подробна оценка на 

следващите етап от 

планиране.  
Озеленителни и 

рекултивационни дейности 
 нахлуване на агресивни видове, увреждане на 

типичните природни местообитания (видов състав); 

 промяна на структурата и видовия състав на 

местообитанията, което ги прави непригодни за 

видовете, обект на опазване;  

Условия за изпълнение на по 

– подробна оценка на 

следващите етапи от 

планиране.  

Увеличен антропогенен 

натиск при експлоатацията 

на отделните устройствени 

зони предвидени с ОУПО и 

на комплексите в тях.    

 Унищожаване на структура на съседни 

местообитания вследствие утъпкване и др. в близост 

до или в  ЗЗ; 

 шумово замърсяване (безпокойство и прогонване 

на животни) в близост до или в  ЗЗ;  

 светлинно замърсяване вследствие осветителните 

съоръжения в близост до или в  ЗЗ;  

 смъртност на птици (стъпкване на гнезда и яйца 

на наземно гнездящи птици);  

 повишена опасност от пожари (изхвърляне на 

фасове, палене на огън и др.); 

 опасност от инцидентни замърсявания при 

аварии в инфраструктурата в близост до или в  ЗЗ;   

 увреждане на възможностите за устойчиво 

природосъобразно развитие на защитените зони;   

 прогонване на животни заради засилено човешко 

присъствие в близост до или в  ЗЗ;  

 замърсяване на водите и терените с излишни 

отпадъчни води и отпадъци, генерирани от града и 

обособените курортни комплекси в него;  

Предварителна оценка на 

въздействията на този етап 

от планиране, условия за 

изпълнение и по-подробна 

оценка на следващите етапи 

на планиране и проектиране. 

Поддържане на зелени 

площи чрез поливане, 

наторяване, пръскане с 

различни химични в-ва и 

други.  

 опасност от промяна на водния режим в близост 

до или в  ЗЗ; 

 акумулация на биогени в близост до или в  ЗЗ; 

Условия за изпълнение на по 

– подробна оценка на 

следващите етапи от 

планиране. 

 

На Таблица № 3.2 са обобщени възможните вероятни видове въздействия, 

произтичащи от реализацията на ОУПО и връзката му с: 

– неговия обхват по отношение местоположението му спрямо защитените зони;  

– на коя фаза от изпълнение на проекта е вероятно да възникнат; по отношение 

ефекта върху местообитанията и видовете дали въздействията имат дълготрайно 

въздействие или имат временен ефект; по отношение времетраенето на 

въздействията дали въздействията са постоянни, краткосрочни, периодични, 

инцидентни (не се предполага задължително да възникнат);  

– с кои други въздействия на ОУПО имат комбинирано влияние върху даден 

параметър за Благоприятния природозащитен статус на видовете и 

местообитанията. Оценяват се връзките между преките въздействия. По-нататък се 

оценява възможния комбиниран ефект върху тях. 
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– с какви други планове, програми и инвестиционни намерения може да има 

кумулативен ефект. 

Таблица № 3.2 

Вид въздействие 
Обхват на 

въздействието  

Фаза на 

въздействие 

Трайност 

Периодичност 

Възможни комбинирани 

въздействия 

Възможни 

кумулативни 

въздействия (други 

проекти) 

Пряко -

унищожаване на 

местообитания.  

ЗЗ BG0000181 Река 

Вит, BG0000335 

Карабоаз, 

BG0000613 Река 

Искър и 

прилежащите им 

територии. 

Строителство - 

дългосрочно, 

постоянно и 

необратимо.  

Трайно увреждане качеството 

на местообитания при 

експлоатация поради: 

 прогонване на индивидите 

заради шумово и светлинно 

замърсяване и/или засилено 

човешко присъствие. 

 прекъсване на важни 

екотони и прекъсване на 

достъпа до ключови 

местообитания (смъртност, 

прогонване, непреодолими 

инженерни съоръжения). 

 фрагментиране на 

местообитанията и изолиране 

на малки парчета иначе 

подходящи местообитания 

(смъртност, прогонване, 

непреодолими инженерни 

съоръжения). 

Възможно е да се 

прояви кумулативен 

ефект с реализацията 

и на други ИП, 

планове и програми 

от загуба на 

местообитания 

предмет на опазване в 

ЗЗ  

Фрагментация на 

местообитания.  

ЗЗ BG0000181 Река 

Вит, BG0000335 

Карабоаз, 

BG0000613 Река 

Искър и 

прилежащите им 

територии. 

Строителство 

и експлоатация 

- дългосрочно 

и постоянно.  

 прогонване на индивиди 

заради шумово и светлинно 

замърсяване и/или засилено 

човешко присъствие. 

 пряко унищожаване на 

местообитания; 

Възможни по 

отношение само на 

отделни  животински 

видове, но без птици, 

които използват за 

придвижване и 

въздушното 

пространство.   

Смъртност на 

индивиди.  

 

В и извън ЗЗ 

BG0000181 Река Вит, 

BG0000335 Карабоаз, 

BG0000613 Река 

Искър 

(фрагментационен 

ефект на 

биокоридорите).  

Строителство - 

краткосрочно 

по време на 

строителството. 

Експлоатация -

дългосрочно, 

периодично, 

необратимо по 

време на 

експлоатацията.   

Увреждане структурата и 

функциите на популации на 

типични видове и влошаване 

на техния БПС 

 фрагментирането и 

увреждането на 

местообитанията чрез 

прекъсване на важни екотони 

и достъпа до ключови 

местообитания.  

 Прекъсването на 

биокоридори за 

миграцията/разпространението 

на видовете.  

Слаб риск – само по 

отношение на някои 

бавно подвижни 

индивиди (насекоми, 

земноводни и 

влечуги), които 

обитават и 

териториите извън ЗЗ 

или са във някакви 

взаимоотношения с 

индивиди от ЗЗ. 

Възможно е 

унищожаване и на 

гнезда и малки на 

наземно или 

нискогнездящи 

птици.   

Прогонване на 

животни заради 

засилено човешко 

присъствие.  

В и извън ЗЗ 

BG0000181 Река Вит, 

BG0000335 Карабоаз, 

BG0000613 Река 

Искър (влошаване 

качеството на 

местообитанията и 

Строителство/ 

експлоатация -  

дълготрайно, 

постоянно 

Има комбинирано 

въздействие върху качеството 

на местообитанията, както и 

може да спомогне за 

увреждане и прекъсване на 

някои биокоридори.   

Възможно е по 

отношение на някои 

видове чувствителни 

към фактор 

безпокойство – птици 

и някои бозайници.  
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фрагментация на 

биокоридорите). 

Инженерни 

прегради за 

нормалното 

функциониране на 

местообитанията 

В ЗЗ BG0000181 Река 

Вит, BG0000335 

Карабоаз, BG0000613 

Река Искър и 

прилежащите им 

територии  

Строителство/ 

експлоатация -  

дълготрайно, 

постоянно.  

 

Има комбинирано 

въздействие върху качеството 

на местообитанията 

(прекъсване на екотони и 

достъп до ключови 

местообитания; фрагментация 

и изолиране на малки парчета 

местообитания)   

 

Възможно е само по 

отношение на някои 

наземно бавно 

придвижващи се 

видове - влечуги и 

земноводни, които 

може да обитават и 

територията на ЗЗ.  

Шумово 

замърсяване.  

В ЗЗ BG0000181 Река 

Вит, BG0000335 

Карабоаз, BG0000613 

Река Искър и 

прилежащите им 

територии  

Строителство/ 

експлоатация -  

дълготрайно, 

постоянно 

Чрез прогонване на 

чувствителните видове има 

комбинирано въздействие 

върху качеството на 

местообитанията 

Безпокойство на  

чувствителните към 

човешкото 

присъствие видове.   

Светлинно 

замърсяване.   

ЗЗ BG0000181 Река 

Вит, BG0000335 

Карабоаз, BG0000613 

Река Искър и 

прилежащите им 

територии, 

(отблъскване и 

безпокойство на 

животни или 

обратното - 

привличането им).  

Експлоатация -  

дълготрайно, 

постоянно 

Чрез прогонване на 

чувствителните видове има 

комбинирано въздействие 

върху качеството на 

местообитанията.  

Безпокойство на 

нощно активни 

видове.   

Нарушаване на 

водния баланс  

извън ЗЗ BG0000181 

Река Вит, BG0000335 

Карабоаз, BG0000613 

Река Искър и 

прилежащите им 

територии, както и в 

площите на  

новопроектираните 

УЗ – Жм1, Пп1, Са и 

СМФ, които попадат в 

обхвата на трите 

защитени зони. 

(унищожаване на 

хранителен ресурс и 

подходящи места за 

хранене/ почивка, 

гнездови биотопи).  

Експлоатация - 

дългосрочно, 

постоянно, 

необратимо 

докато 

курортния 

комплекс е 

действащ  

 

Има комбинирано 

въздействие със унищожаване 

на местообитания, 

пресушаване на влажни зони и 

фрагментация  

 

Не се очаква такъв в 

следствие на 

реализацията на 

ОУП  

Изхвърляне на 

отпадъци.  

 ЗЗ BG0000181 Река 

Вит, BG0000335 

Карабоаз, BG0000613 

Река Искър и 

прилежащите им 

територии. Влошаване 

на хранителната база 

на животинските 

видове и качеството на 

местата за хранене, 

почивка, гнездене 

Строителство/ 

експлоатация  - 

локално, 

средносрочно 

или 

дългосрочно, 

обратимо след 

премахване на 

въздействието  

Има комбинирано въздействие 

със замърсяване на водите, 

унищожаване на 

местообитания.  

При безразборно и 

неконтролирано 

изхвърляни на 

отпадъци на 

територията на 

защитените зони.  

Повишена 

опасност от 

пожари  

ЗЗ BG0000181 Река 

Вит, BG0000335 

Карабоаз, BG0000613 

Река Искър и 

Строителство/ 

експлоатация -  

временно, 

инцидентно. 

Може да доведе до временно 

(възстановимо) увреждане на 

местообитания и популации.  

Реализацията на ОУП 

може да доведе до 

увеличаване на този 

риск в съседните на 
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прилежащите им 

територии  

устройствените зони 

територии в резултат 

най-вече на човешка 

небрежност 

(изхвърляне на 

незагасени фасове, 

неправилно боравене 

с отоплителни уреди 

и др.). 

Опасност от 

инцидентни -  

замърсявания при 

аварии в 

изградената 

инфраструктура.   

ЗЗ BG0000181 Река 

Вит, BG0000335 

Карабоаз, BG0000613 

Река Искър и 

прилежащите им 

територии.  

Експлоатация -  

временно, 

инцидентно. 

Може да доведе до временно 

(възстановимо) увреждане на 

местообитания и популации.  

Такъв  риск може да 

се прояви, но 

предимно извън ЗЗ.  

Нахлуване на 

чужди видове в 

природните 

местообитания.  

ЗЗ BG0000181 Река 

Вит, BG0000335 

Карабоаз, BG0000613 

Река Искър и 

прилежащите им 

територии 

Строителство и 

експлоатация -  

дълготрайно, 

постоянно.  

Може да доведе до подмяна 

във видовия състав на 

природни местообитания. 

Съществува риск при 

масово озеленяване 

на по-големите 

комплекси с чужди и 

нетипични за 

страната, най-вече 

агресивни  храстови и 

дървесни видове. 

 
 

4. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите 

на управление на национално и международно ниво и тяхното 

отчитане при изготвянето на ОУПО 

4.1 Защитени зони – описание  

4.1.1 ЗЗ BG0000181 Река Вит 

Тип В - Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна  

 

Площ (дка) – 5 717.17 ха в землищата на Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник и 

Плевен, област Плевен 

 

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. 
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Предмет на опазване: 

Природни местообитания: 

Природно местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа 

Magnopotamion и Hydrocharition 

Природно местообитание 3260 Равнинни или планински реки с растителност от 

Ranunculion fluitans и Callitricho – Batrachion 

Природно местообитание 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubi и Bidention р.р.  

Природно местообитание 6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от 

Alysso-Sedion albi 

Природно местообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 

Природно местообитание 6240 *Субпанонски степни тревни съобщества 

Природно местообитание 6250 *Панонски льосови степни тревни съобщества, 

Природно местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the 

montane to alpine levels 

Природно местообитание 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 

Природно местообитание 91I0 *Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. 

Природно местообитание 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и 

Fraximus excelsior или Fraximus angustigolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) 

Природно местообитание 91H0 *Панонски гори с Quercus pubescens 

Природно местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 

Природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior 

(Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 

Безгръбначни  

Алпийска розалия (R. alpina)   

Бисерна мида (U. crassus)   

Бръмбар рогач (L. cervus)   

Буков сечко (M. funereus)  

Ивичест теодоксус (T. transversalis)   

Обикновен сечко (C. cerdo)   

 

Риби  

Балкански щипок (S. aurata)   

Високотел бибан (G. baloni)  

Белопера кротушка (G. albipinnatus)  

Виюн (M. fossilis)  

Голям щипок (C. elongata)  

 Голяма вретенарка (Z. zingel)    

Горчивка (Rh. sericeus)  

Ивичест бибан (G. schraetzer)   

Малка вретенарка (Z. streber)   

Обикновен щипок (C. taenia)  

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_2.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_3.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_5.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_6.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_6.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_8.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_9.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_11.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_7.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_132_3.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_132_5.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_132_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_132_2.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_132_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_132.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_5.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000181/BG0000181_PS_133.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_12.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000181/BG0000181_PS_133_2.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_6.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_7.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_3.zip


ДОСВ  ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА  ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ  

 

 
 31 

Распер (A. aspius)  

Сабица (P. cultratus)   

Украинска минога (E. mariae)  

Черна мряна (B. meridionalis)   

 

Земноводни и влечуги  

Голям гребенест тритон (T. karelinii)   

Добруджански тритон (T. dobrogicus)   

Жълтокоремна бумка (B. variegata)   

Об. блатна костенурка (E. orbicularis)   

Смок (E. sauromates)   

Червенокоремна бумка (B. bombina)   

Шипобедрена костенурка (T. graeca)   

Шипоопашата костенурка (T. hermanni)   

 

Бозайници, без прилепи  

Видра (L. lutra)   

Вълк (C. lupus)   

Добруджански хомяк (M. newtoni)   

Лалугер (S. citellus)   

Пъстър пор (V. peregusna)   

Степен пор (M. eversmanni)   

 

Прилепи  

Голям нощник (M. myotis)   

Голям подковонос (Rh. ferrumequinum)   

Дългокрил прилеп (M. schreibersii)  

Дългопръст нощник (M. capaccinii) 

Дългоух нощник (M. bechsteinii)   

Малък подковонос (Rh. hipposideros)   

Остроух нощник (M. blythii)   

Средиземноморски подковонос (Rh. blasii)  

Трицветен нощник (M. emarginatus)   

Широкоух прилеп (B. barbastellus)   

Южен подковонос (Rh. euryale)  

 

4.1.2 Защитена зона BG0000613 Река Искър 

Тип В - Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна  

 

Площ (дка) – 9 458.0 ха в землищата на Кнежа, Долна Митрополия, Искър, Червен бряг и 

Гулянци, област Плевен 

 

 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_8.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000181/BG0000181_PS_133_7.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_9.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_7.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_6.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_3.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_2.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_5.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_135_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000181/BG0000181_PS_135.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_135_2.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_135_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_135_3.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_135.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_5.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_8.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_3.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000181/BG0000181_PS_136_2.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_9.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_2.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_6.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_7.zip
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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: 

Природно местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа 

Magnopotamion и Hydrocharition 

Природно местообитание 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubi и Bidention р.р.  

Природно местообитание 6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от 

Alysso-Sedion albi 

Природно местообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 

Природно местообитание 6240 *Субпанонски степни тревни съобщества 

Природно местообитание 6250 *Панонски льосови степни тревни съобщества, 

Природно местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the 

montane to alpine levels 

Природно местообитание 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и 

Fraximus excelsior или Fraximus angustigolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) 

Природно местообитание 91H0 *Панонски гори с Quercus pubescens 

Природно местообитание 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 

Природно местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 

Природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior 

(Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 

Безгръбначни  

Алпийска розалия (R. alpina)   

Бисерна мида (U. crassus)   

Бръмбар рогач (L. cervus)   

Буков сечко (M. funereus)  

Ивичест теодоксус (T. transversalis)   

Обикновен сечко (C. cerdo)   

 

Риби  

Балкански щипок (S. aurata)   

Високотел бибан (G. baloni)  

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_2.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_3.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_5.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_6.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_8.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_9.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_10.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_11.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_7.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_132_3.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_132_5.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_132_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_132_2.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_132_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_132.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_5.zip
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Голям щипок (C. elongata)  

Горчивка (Rh. sericeus)   

Ивичест бибан (G. schraetzer)   

Малка вретенарка (Z. streber)   

Обикновен щипок (C. taenia)  

Распер (A. aspius)  

Сабица (P. cultratus)   

Черна мряна (B. meridionalis)   

 

Земноводни и влечуги  

Голям гребенест тритон (T. karelinii)   

Добруджански тритон (T. dobrogicus)   

Жълтокоремна бумка (B. variegata)   

Об. блатна костенурка (E. orbicularis)   

Смок (E. sauromates)   

Червенокоремна бумка (B. bombina)   

Шипобедрена костенурка (T. graeca)   

Шипоопашата костенурка (T. hermanni)   

 

Бозайници, без прилепи  

Видра (L. lutra)   

Добруджански хомяк (M. newtoni)   

Лалугер (S. citellus)   

Пъстър пор (V. peregusna)   

Степен пор (M. eversmanni)   

 

Прилепи  

Голям нощник (M. myotis)   

Голям подковонос (Rh. ferrumequinum)   

Дългокрил прилеп (M. schreibersii)  

Дългопръст нощник (M. capaccinii) 

Малък подковонос (Rh. hipposideros)   

Остроух нощник (M. blythii)   

Подковонос на Мехели (Rh. mehelyi)   

Средиземноморски подковонос (Rh. blasii)  

Трицветен нощник (M. emarginatus)   

Широкоух прилеп (B. barbastellus)   

Южен подковонос (Rh. euryale)  

 

4.1.3 Защитена зона ЗЗ BG0000335 Карабоаз 

Тип В - Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна.  

 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_12.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_6.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_7.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_3.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_8.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_9.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_7.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_6.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_3.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_2.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_5.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_135_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_135_2.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_135_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_135_3.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_135.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_5.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_8.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_3.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_9.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_2.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_10.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_6.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_7.zip
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Площ – 13 659.862 ха в землищата на Долна Митрополия и Гулянци, област Плевен 

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: 

Природно местообитание 1530 Панонски солени степи и солени блата  

Природно местообитание 2340 Панонски вътрешноконтинентални дюни  

Природно местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа 

Magnopotamion и Hydrocharition 

Природно местообитание 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubi и Bidention р.р.  

Природно местообитание 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и 

Fraximus excelsior или Fraximus angustigolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) 

Природно местообитание 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba. 

Природно местообитание 92D0 Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio-tamaricetea и 

Securinegion tinctoriae). 

 

Безгръбначни  

Алпийска розалия (R. alpina)   

Бисерна мида (U. crassus)   

Бръмбар рогач (L. cervus)   

Ивичест теодоксус (T. transversalis)   

Офиогомфус (O. cecilia) 

 

Риби  

Белопера кротушка (G. albipinnatus)    

Високотел бибан (G. baloni)  

Голям щипок (C. elongata)   

Гояма вретенарка (Z. zingel)   

Горчивка (Rh. sericeus)  

Ивичест бибан (G. schraetzer)   

Ивичест бибан (G. schraetzer)   

Малка вретенарка (Z. streber)   

Обикновен щипок (C. taenia)   

Распер (A. aspius)   

Сабица (P. cultratus)   

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_8.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_9.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_130_10.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_132_3.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_132_5.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_132_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_132_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000335/BG0000335_PS_132_6.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000335/BG0000335_PS_133.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_5.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000335/BG0000335_PS_133_3.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000335/BG0000335_PS_133_10.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000335/BG0000335_PS_133_2.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000335/BG0000335_PS_133_8.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000335/BG0000335_PS_133_21.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000335/BG0000335_PS_133_9.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000335/BG0000335_PS_133_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000335/BG0000335_PS_133_11.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000335/BG0000335_PS_133_1.zip
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Украинска минога (E. mariae)  

Черна мряна (B. meridionalis)  

 

Земноводни и влечуги  

Добруджански тритон (T. dobrogicus)   

Жълтокоремна бумка (B. variegata)   

Обикновена блатна костенурка (E. orbicularis)   

Смок (E. sauromates)   

Червенокоремна бумка (B. bombina)   

Шипобедрена костенурка (T. graeca)   

Шипоопашата костенурка (T. hermanni)   

 

Бозайници, без прилепи  

Видра (L. lutra)   

Добруджански хомяк (M. newtoni)   

Лалугер (S. citellus)   

Степен пор (M. eversmanni)   

 

Прилепи  

Дългокрил прилеп (M. schreibersii)  

Дългопръст нощник (M. capaccinii) 

Южен подковонос (Rh. euryale)  

4.2  Описание на района - флористични и фаунистични характеристики на 

природната среда  

4.2.1 Характеристика на територията и на регистрираните растителни съобщества в 

обхвата на въздействие, определяне на наличието или отсъствието на типове 

природни местообитания от Прил. I на  Дир. 92/43/ЕИО в най – близката част на 

защитената зона 

Според геоботаническото райониране на страната районът се отнася към Крайдунавския 

окръг в обхвата на Долнодунавската провинция на Евроазиатската степна и лесостепна 

област от Геоботаническото райониране на България.  

 

Флората на територията на община Долна Митрополия е представена от дървесна 

храстовидна растителност, пасища и ливади. Общината е сравнително бедна на горски 

масиви. Тук преобладават представителите на широколистната растителност. Най-чести 

представители са тополата и акациите, които се отглеждат за промишлени нужди. Също 

добре разпространени са дъб, липа, върба и други. 

 

На съвременния етап се наблюдава силно редуцирано присъствие на условно коренна 

растителност предвид активната антропогенна намеса и усвояването на високата 

биопродуктивност на ландшафтите в културни фитоценози. Най-широко представени са 

площите, заети от агрофитоценози, настанени на мястото на гори от полски бряст (Ulmus 

minor), полски ясен (Fraxinus oxycarpa), дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora). Върху 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000335/BG0000335_PS_133_6.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000335/BG0000335_PS_133_12.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_6.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_3.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_2.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_5.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_135_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_135_2.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_135_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_135.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_3.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_7.zip
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широката вододелна повърхнина с поречието на река Вит земеделските площи заемат 

пространствата на бивши гори от цер (Quercus cerris) и виргилиев дъб (Quercus virgiliana), 

често с примес от дръжкоцветен дъб.  

 

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

пространства, териториално привързани към долината на река Искър и ограничени площи от 

дълбоките долини на нейните притоци. От разнообразните асоциации на този тип гори днес с 

най-голямо постоянство се срещат цер и космат дъб (Quercus pubescens), с все по-

открояващото се участие на мъждрян (Fraxinus Ornus) в съпътстващия ги състав. На места се 

наблюдава вторично преобладаване на смрадлика (Cotynus coggygria). Добре представени са 

и смесените благуново-церови гори (Quercus cerris, Quercus frainetto). В лявото поречие са 

създадени изкуствени насаждения от бяла акация (Robinia pseudoacacia). Присъща за 

анализирания регион е мезоксеротермната тревна растителност с преобладаване на 

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

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

 

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

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

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

формации (Festuceta pratensis, Poaeta sylvicolae, Alopecureta pratensis, Lolieta pratensis, 

Agrostideta stoloniferae) (Бондев, 1991).  

 

Местообитанията, предмет на опазване в ЗЗ Река Вит, Река Искър и Карабоаз, са както 

следва: 

 

 1530 * Панонски солени степи и солени блата 

Засолени степи, крайречни низини, периферия на блата и мочури, условията на 

континентален климат с високи температури и засушаване през лятото. Засоляването на 

терените се дължи на образуването на пролетни разливи и обилното изпаряване на почвената 

вода през лятото. Често се наблюдава изцъфтяване на соли на повърхността на почвите. Тези 

местообитания са от естествен произход, но и частично от вторичен, в резултат на влиянието 

на пашата и пресушаването. Към тях могат да се включат и сухите халофитни съобщества на 

първично засолени скали (мергели). Халофитната растителност се състои от съобщества на 

разнообразни едногодишни и многогодишни типични халофити. По-високото участие на 

нетипични халофити се наблюдава в някои крайдунавски низини, където процесите на 

засоляване са се активизирали след пресушаването на крайречните блата. 

 

Растения: Artemisia santonicum, Puccinellia distans, P. convoluta, Crypsis alopecuroides, C. 

schoenoides, C. alopecuroides, Aster tripolium, Salicornia prostata, Spergularia marina, S. media, 

Suaeda maritima, Scorzonera laciniata, Limonium spp., Camphorosma monspeliaca, C. annua, 

Plantago tenuiflora, Juncus gerardi, Bolboschoenus maritimus, Taraxacum bessarabicum, Trifolium 

fragiferum, T. echinatum, Cynodon dactylon, Mentha pulegium, Bupleurum tenuissimum, 

Myosurus minimus, Cerastium dubium. 
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Това местообитание има изолирани находища в равнините на Северна и Южна България – 

Дунавската равнина – в заливните низини край Дунав и места с пролетни разливи край по-

големите Дунавски притоци, Студена река и вероятно и др.; Югоизточна България – 

Пловдивско, Ямболско, Сливенско, Бургаско, Старозагорско и по рядко на други места. 

 

Природно местообитание 1530* е представено в ЗЗ “Карабоаз” с обща площ от 432,45 хa. 

Тази стойност е по-малка от посочената за референтна в стандартния формуляр. Като се има 

предвид, обаче, че местообитанието в тази зона е картирано на 100%, следва да се приеме 

получената площ като референтна. Оценката по този параметър е свързана с благоприятно 

състояние. 

 2340 *Панонски вътрешноконтинентални дюни 

Вътрешноконтинентални дюни или греди от песъчлив льос и алувиални наслаги в големите 

низини край р. Дунав. На тези дюни съществува мозайка от различни съобщества – мъхове 

върху откритите песъчливи наслаги, съобщества на терофи ти вкл. и множество рудерали, 

отворени и затворени, ксеротермни, многогодишни тревни съобщества. Повечето от тези 

дюни са силно нарушени от антропогенната дейност активна паша, добив на инертни 

материали, обработката на околните терени. 

 

Растения: Dichanthium ischaemum, Apera spica-venti, Artemisia scoparia, Kochia prostrata, 

Alkanna tinctoria, Seseli tortuosum, Centaurea arenaria, Tribulus terestris, Bromus tectorum, Silene 

conica, Tragus racemosus, Euphorbia chamaesyce, Xeranthemum annuum, Plantago scabra, 

Cynodon dactylon, Syntrychia ruralis. 

 

Срешат се в по-големите Крайдунавски низини – Бреговоновоселска, Орсойска, Островска, 

Карабоазка, Свищовско-Беленска (вкл. на о-в Белене) и др. 

 

Природно местообитание 2340* е представено в ЗЗ “Карабоаз” с обща площ от 29,69 хa. Тази 

стойност е над три пъти по-малка от посочената за референтна в стандартния формуляр. По 

време на проучванията по проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I" е установено разораване на площи с пясъчен 

субстрат и превръщането им в селскостопански и горски култури (царевица, плантации с 

шипки, акация и др.). Това е вероятна причина за силно намалената площ на 2340*. Оценката 

по този параметър е свързана с неблагоприятно-лошо състояние. 

 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion и 

Hydrocharition 

Еутрофни до мезотрофни крайречни езера, старици, лимани най-вече с мътни, богати на 

органика води, в които обикновено рН е >7. В тях се срещат много разнообразни хидрофитни 

съобщества: на свободно плаващи растения по повърхността на водата от съюз 

Hydrocharition; на вкоренени на дъното растения с плаващи листа от съюз Nymphaeion, или в 

по-дълбоките и открити води с асоциации от подводни макрофити от съюз Potamonion. Тук 

се включват и водоеми с частично антропогенен произход напр. изоставени наводнени 

баластриери, стари корита, ако са обрасли с такава растителност. В тях не се включват 

поясите от тръстика и папур или изцяло обраслите с хигрофити водоеми. 
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Растения: Hydrocharition - Lemna spp., Spirodela polyrhiza, Wolffia arhiza, Salvinia natans, 

Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, Utricularia vulgaris, Aldrovanda vesiculosa, Azolla 

spp., Riccia spp. - Ricciocarpus natans, Ceratophyllum demersum; Nymphaeion -Nymphaea alba, 

Nuphar lutea, Nymphoides peltata, Trapa natans, Persicaria amphibia, Potamogeton natans; 

Magnopotamion - Potamogeton lucens, P. trichoides, P. perfoliatus, P. gramineus, Myriophyllum 

spicatum, M. verticillatum, Elodea canadensis. 

 

Среща се в цяла България, основно в ниските райони. Най-много такива езера има в 

Дунавската равнина, Тракийската низина и по Черноморското крайбрежие. 

Природно местообитание 3150 е представено в ЗЗ “Река Вит” с обща площ от 27.06ха. Това 

се равнява на 0.47% от общата площ на защитената зона (5717.17ха). Различната площ на 

местообитанието спрямо предишна картировка се дължи на прецизиране на площта му. 

Също така по време на работата на терен в рамките на проект "Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" са установени 

площи с напълно пресушени от години местообитания тип 3150 в зоната. Андигирането на 

бреговете на р. Вит също способства за намаляване на площите на местообитанието. 

Оценката по този параметър е неблагоприятно лошо състояние. 

Природно местообитание 3150 е представено в ЗЗ “Карабоаз“ с обща площ от 4.49 ха. Това 

се равнява на 0.03 % от общата площ на защитената зона (13659.86ха). Разликите в площите 

спрямо предишно картиране се дължат на прецизиране на площите на местообитанието в 

зоната. Оценка по този параметър е благоприятно състояние 

Природно местообитание 3150 е представено в ЗЗ „Река Искър” с обща площ от 40.86ха. 

Това се равнява на 0.42% от общата площ на защитената зона (9458ха). Различната площ на 

местообитанието спрямо референтната се дължи на прецизиране на площта му. Също така по 

време на работата на терен в рамките на проект "Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" са установени 

площи с напълно пресушени от години местообитания тип 3150. Оценката по този параметър 

е неблагоприятно-лошо състояние. 

 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 

Callitricho-Batrachion 

Речни участъци в средните и долни течения (в равнини и низини от 0 до 1000 м н. в.), с 

прикрепена водна растителност, най-често от съюзите Ranunculion fluitantis и Callitricho-

Batrachion. Дъното е глинесто, тинесто-глинесто или тинесто-песъчливо, по-рядко с участие 

на чакъл. Скоростта на водата е бавна, дълбочината на реката – неголяма. Наблюдава се 

пролетен максимум и есенен минимум на оттока. В участъците с най-бавно течение – заливи 

и вирове се натрупват най-много тинести наноси, което създава възможност за заселване на 

типични хидрофити, а в крайбрежната зона и заливите, при липса или много слабо течение 

се срещат и ценозите на хигрофити. 

 

Растения: Хидрофити: Potamogeton fluitans, P. crispus,P. perfoliatus, Zannichellia palustris, 

Ranunculus trichophyllus, R. aquatilis, Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum.  
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Хигрофити: Callitriche spp., Spirodela polyrrhiza, Elodea canadensis,Berula erecta, Menthа 

aquatica, Sagittaria sagittifolia, Sparganium erectum, Butomus umbellatus, Typhа latifolia. В реки 

из цялата страна – Огоста, Вит, Янтра, Марица, Тунджа и др. 

 

Понякога към това местообитание се включват и крайбрежните съобщества на Butomus 

umbellatus. Важно е тази особеност да се има предвид при избора на местообитания. 

Природно местообитание 3260 е представено в ЗЗ “Река Вит“ с обща площ от 2.07хa. Това се 

равнява на 0.47% от общата площ на защитената зона (5717.17ха). Местообитанието е 

разпространено в централната и северната части на зоната. Оценката по този параметър е 

неблагоприятно незадоволително състояние. 

 3270  Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.  

Кални речни брегове в низините с едногодишни пионерни нитрофилни, включително 

рудерални съобщества от съюзите Bidention p.p. и Chenopodion rubri. През пролетта и в 

началото на лятото местата изглеждат като кални брегове без растителност; тя се развива по-

късно през лятото. Ако условията не са благоприятни – например продължително заливане, 

тази растителност може да се развие ограничено или въобще да не се появи. Най-често това 

представляват гъсти обраствания на Bidens spp., Xanthium italicum и др. неофити по 

бреговете на големи реки. 

 

Растения: Chenopodium rubrum, Ch. glaucum, Bidens frondosa, B. tripartita, B. cernua, Myosoton 

aquaticum, Xanthium italicum, Persicaria lapathifolia, P. hydropiper, P. mite, Potentilla supina, 

Echinochloa crus-galli, Catabrosa aquatica, Ranunculus sceleratus, 

Rumex palustris, R. maritimus, Veronica anagalis-aquatica. 

 

Разпространени са по долните течения на всички големи реки в България, които са с тинести 

(кални) брегове – Дунав, Марица, Искър, Тунджа и др. По бреговете на Дунав това 

местообитание често формира комплекси с 3130 и понякога може да се разглежда като по-

късен негов сукцесионен стадий. 

Природно местообитание 3270 е представено в ЗЗ “Карабоаз” с обща площ от 42,95 хa. Тази 

стойност е по-висока от посочената за референтна в стандартния формуляр (31,42 ха). 

Оценката по този параметър е свързана с благоприятно състояние 

Природно местообитание 3270 е представено в ЗЗ „Река Искър” с обща площ от  13.99ха. 

Това се равнява на 0.15% от общата площ на защитената зона — (9458ха). Вероятно 

хабитатът не е бил установен при предишни проучвания в зоната. Намирането му обогатява 

разнообразието на водни местообитания в ЗЗ Река Искър. Оценката по този параметър е 

благоприятно  състояние. 

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

Отворени, ксерофилни пионерни съобщества върху плитки варовикови или алкални почви с 

преобладаване на пролетни едногодишни и сукулентни растения, най-често Sedum album, S. 

acre, S. hispanicum от съюз Alysso alyssoidis-Sedion albi. Формират неголеми петна в 

карстовите райони в ниските - до 700-1000 m н.в., континентални региони на страната. 

Подобни съобщества могат да възникнат върху изкуствени субстрати - депозити от кариери, 
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но те не бива да се вземат под внимание. От тях също трябва да се изключат и терофитните 

средиземноморски степи - клас Thero-Brachypodietea, които се срещат в най-южните части на 

страната. 

 

Растения: Alyssum alyssoides, Acinos arvensis, Arabis recta, Arenaria serpillifolia, Cerastium 

spp., Erophila verna, Jovibarba heuffelii, Holosteum umbellatum, Medicago minima, Minuartia 

setacea, Poa bulbosa, Paronychia cephalotes, Saxifraga tridactylites, Scleranthus annuus, Sedum 

spp., Sempervivum spp., Teucrium montanum, Syntrichia ruralis, Grimmia pulvinata. 

 

Разпространени са в ниските карстови райони в цяла България - Предбалкана, суходолията 

на Лудогорието, каньоните в Дунавската равнина, ниските планини в Западна България 

(Софийско). Навсякъде това местообитание заема малки площи и образува комплекси в 

зависимост от съотношението на голите скални разкрития и местата с тънката почвена 

покривка с многогодишните тревни съобщества от клас Festuco-Brometea и с отворените 

ксеротермни гори и храсталаци, които на такива места са доминирани най-често от Quercus 

pubescens, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Paliurus spina-christi. 

 

Природно местообитание 6110* в ЗЗ „Река Вит” е разпространено върху площ от 0,003 хa. 

Площта, посочена в Стандартния формуляр, е 3,6 ха. Тази стойност вероятно е със 

завишение, но може да бъде приета за референтна. Всички предложени полигони по 

дедуктивен модел не съответстват на екологичните изисквания на местообитание 6110*. Те 

са картирани на терен или като местообитание 6420*, или 6250* или са пасища. В близост до 

полигона, който е картиран може да има и други подходящи места за 6110*. В останалата 

част от зоната не са установени варовикови разкрития, каквито има напр. в ЗЗ “Студенец“ по 

каньоните на реките Вит, Чернелка, Тученица и др. Възможно е съществуването на 

местообитанието и на други непосетени места в зоната, където има варовикови скални 

венци. Оценката по този параметър е неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Природно местообитание 6110* в ЗЗ „Река Искър”е разпространено върху площ от 0,22 хa. 

Площта, посочена в Стандартния формуляр, е 14,47 ха. Тази стойност е значително завишена 

и не може да бъде приета за референтна. Предложените полигони по дедуктивен модел не 

съответстват на екологичните изисквания на местообитание 6110*. По време на теренните 

изследвания в рамките на проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I" е установен един малък полигон в 

северозападната част на зоната. Възможно е съществуването на местообитанието и на други 

места, където има варовикови скални венци. Такива варовици по време на експедициите през 

май 2012 г. не са намерени. Оценката по този параметър е неблагоприятно-незадоволително 

състояние. 

 

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

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 

Ксеротермни до мезоксеротермни тревни съобщества на варовикова основа от разред 

Festucetalia valesiacae. Представени са както от континентални или субконтинентални пасища 

или ливадни степи, така и от многогодишни тревни съобщества на варовити склонове от 
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субсредиземноморските региони. Много от тези съобщества са вторични - на мястото на 

унищожени гори. Видовият състав е изключително разнообразен. Най-често доминират 

Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Stipa spp., Festuca valesiaca и по-рядко 

многогодишни Bromus spp. в предпланините на Западна България. 

 

Важните места с орхидеи се определят на основата на един или няколко от следните 

критерии: 

a) мястото дава подслон на богата група от видове орхидеи; 

б) мястото дава подслон на важна популация от поне един вид орхидеи, считани за 

нетипични за тази територия; 

в) мястото дава подслон на един или няколко вида орхидеи считани за редки, много редки 

или изключително редки за тази територия. 

 

 Растения: Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Stipa capillata, S. pennata agg., Festuca 

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

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

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

Convolvulus cantabrica, Salvia nemorosa, Leontodon crispus, Medicago falcata, Anacamptis 

pyramidalis, Gymnadenia conopsea, Ophrys mammosa, O. cornuta, Orchis mascula, O. militaris, O. 

morio, O. purpurea, O. ustulata, O. tridentata, Origanum vulgare, Polygala vulgaris, P. major, 

Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Veronica prostrata, V. teucrium, 

Helianthemum nummularium, Fumana procumbens, Adonis vernalis, Euphorbia nicaeensis, Silene 

otites, Thymus spp. 

 

Животни: Papilio machaon, Iphiclides podalirius (Lepidoptera); Libelloides spp., Mantis religiosa 

(Neuroptera). 

 

Разпространени в цяла България до около 1000 м н.в., по места с добре развита почва на 

варовикова основа, но могат да заемат пясъчници и дори силикатни субстрати. 

Природно местообитание 6210 е представено в ЗЗ “Река Вит” с обща площ от 112,6 хa, която 

е приета за референтна. В Стандартния формуляр местообитанието е с площ 74,32 ха. 

Разликата между площите по Стандартен формуляр и тази след теренните изследвания в 

рамките на проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I" се дължи на обособяването на местообитание 6210 на 

мястото на местообитание 6250* и един полигон от 6430. Възможно е някои полигони, които 

са били бивши пасища и са в процес на възстановяване на типичната за местообитание 6210 

тревна растителност, да са включени като 6210. Напълно възможно е при направата на 

Стандартния формуляр тези бивши пасища да не са отговаряли на критериите на 

местообитание 6210 и поради тази причина да не са били включени в Стандартния 

формуляр. Почвените скали са предимно варовити мергели и льосовидни образувания. В 

съседните участъци на местообитание 6210 най-често има запазени гори от местообитания 

91I0* и 91H0*. Оценката по този параметър е благоприятно състояние. 
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Природно местообитание 6210 е представено в ЗЗ “Река Искър” с обща площ от 345,60 хa. 

Местообитанието е ново за Стандартния формуляр. Голяма част от тревните видовете са 

сходни с тези на местообитание 6250. Почвената скала е варовита – варовици, варовити 

мергели и льосовидни образувания. В южната част на зоната местообитание 6210 е по-

типично. В съседните участъци най-често има запазени гори от местообитание 91М0 и 91H0. 

На север, особено след гр. Искър, местообитанията, макар и частично деградирали, са с по-

типичен облик за 6250. Оценката по този параметър е благоприятно състояние. 

 6240* Субпанонски степни тревни съобщества 

Отворени ксеротермни съобщества от степен тип, доминирани от туфести житни, 

полухрастчета и многогодишни тревисти растения от съюза Festucion vallesiacae и 

свързаните с него синтаксони. Тези съобщества са развити предимно на склонове с южно 

изложение, върху плитки и деградирали хумусно-карбонатни почви, на варовици, мергели и 

песъчливо-глинести сипеи. Срещат се в районите с континентален климат, на надморска 

височина до около 1000 м. Имат много разнообразен флористичен състав с участие, както на 

типични степни видове, така и много субсредиземноморски и ендемични видове.  

 

Растения: Festuca vallesiaca, F. rupicola, Stipa capillata, S. tirsa, Dichanthium ischaemum, Melica 

ciliata, Crupina vulgaris, Orlaya grandiflora, Carex humilis, Allium flavum, A. moschatum, 

Hesperis tristis, Iris pumila, Ranunculus illyricus, Teucrium chamaedrys, Т. polium, Medicago 

minima, Rhodax canus, Poa bulbosa, Scorzonera mollis, S. hispanica, Salvia nutans, Sanguisorba 

minor, Potentilla recta agg., Seseli rigidum, Sideritis montana, Alyssum alyssoides, Artemisia 

austriaca, Astragalus austriacus, A. onobrychis, Oxytropis pilosa, Herniaria incana, Gypsophila 

glomerata, Linum tenuifolium, L. tauricum, L. austriacum, Satureja montana, Achyllea clypeolata, 

Vinca herbacea. 

 

Разпространени са в Северна България – Предбалкана, Дунавската равнина, по-ограничено в 

Западна България. 

Природно местообитание 6240* е представено в ЗЗ “Река Вит” с обща площ от 77,4 ха. 

Площта по Стандартния формуляр е 106,34 ха е приета за референтна. По-малката площ се 

дължи на редуциране на площното участие на определени полигони, както и обособяване на 

полигони от дедуктивен модел като полигони от 6250*. В тези полигони някъде се срещат 

участъци с видове от 6240*, но поради това, че те са фрагментирани и са с малка площ, са 

преминали към местообитание 6250* или влизат в комплекс с него. Почвената скала е 

варовит мергел. През последните 5 години има реално намаление на площта на 

местообитание 6240*. Това се дължи на захрастяването на част от полигоните и навлизането 

на видове от местообитание 6250*. Оценката по този параметър е неблагоприятно-лошо 

състояние. 

Природно местообитание 6240* е представеното в ЗЗ “Река Искър” с обща площ от 3,65 хa. 

Местообитанието е ново за Стандартния формуляр. Част от тревните видовете са сходни с 

тези на местообитание 6250, като същевременно влиза в комплекс с него. Почвената скала е 

варовита – варовици или варовити мергели. Установени са 2 полигона с малки площи. 

Оценката по този параметър е благоприятно състояние. 
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 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества  

Доминирани от житни треви степи и пасища на льосови възвишения. В състава на тези 

тревни съобщества се срещат много типично степни видове. Разпространени са в Северната 

Дунавска равнина. 

Природно местообитание 6250* е представеното в ЗЗ “Река Вит” с обща площ от 520,54 ха. 

Тази площ е приета за референтна. Площта по Стандартен формуляр е по-малка. По-

голямата площ от теренни изследвания се дължи на по-голямата точност при реалното 

картиране на местообитанието. Поради изоставянето на пасища и намаляването на пашата в 

общ план през последните 5-10 години има процес на поява на типични видове за 

местообитание 6250*. Като цяло местообитанието е силно деградирало. Главна причина за 

това е интензивната паша в недалечното минало, както и перманентното разораване през 

вековете и изоставянето на тези плодородни, но сухи земи. През последните 10 години е 

установено намаление на площта на местообитание 6250*. Това се дължи главно на 

изоставянето на някои пасища и самозалесяване, както и на разораване на участъци, заети с 

деградирали площи от 6250*. Оценката по този параметър е неблагоприятно-лошо 

състояние. 

Природно местообитание 6250* е представено в ЗЗ “Река Искър” с обща площ от 1230,63 хa. 

Тази площ е приета за референтна и тя е по-голяма от посочената в Стандартния формуляр 

(814,33 ха). Това се дължи на включването на някои пасища с деградирали участъци на 

6250*. Поради изоставянето на пасища и намаляването на пашата в общ план през 

последните 5-10 години, има процес на поява на типични видове за местообитание 6250*. 

Това е причината за добавяне на допълнителни територии, бивши пасища. Голяма част от 

тревните видовете са сходни с тези на местообитание 6210. Почвената скала обаче е 

съставена най-често от льосовидни образувания или мергели. В по-северната част на зоната 

местообитание 6250* придобива по-типичен вид. В южната и средната част местообитанието 

плавно преминава към 6210 или в съседните участъци най-често има запазени гори от 

местообитания 91М0 и 91H0. В тази част на зоната основната скала е варовици или варовите 

мергели. Като цяло местообитанието е силно деградирало. Главна причина за това е 

интензивната паша в недалечното минало, както и перманентното разораване през вековете и 

изоставянето на тези плодородни, но сухи земи. През последните 10 г. е установено 

намаление на площта на местообитание 6250*. Това се дължи главно на изоставянето на 

някои пасища и самозалесяване, както и на разораване на участъци, заети с деградирали 

площи от 6250*. Друга причина е появата на незаконни малки сметища в близост до 

населените места и пасищата. Някои от разораните площи в съседство с местообитание 

6250* вероятно в недалечното минало също са били територии, сходни на 6250*. Оценката 

по този параметър е неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 

алпийския пояс.  

Тук се включват съобщества на еутрофни високи треви от 3 подтипа:  

-    37.13 - Заливаеми поляни и ливади в крайречните гори, обрасли с високи треви 

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

границите на горите принадлежащи на разредите Glechometalia hederaceae и 

Convolvuleta liasepium  (съюз Aegopodion podagrariae и Filipendulion);  

-    37.8 - Хигрофилни съобщества от високи многогодишни треви в планинския и 

алпийския пояс от клас Betulo –Adenostyletea; 

Тези типове тревни фитоценози намират разпространение в цялата страна покрай реки и 

потоци. 

Природно местообитание 6430 в ЗЗ „Река Вит” може да се приеме, че е разпространено 

върху площ от 181,20 ха. Тази площ е приета за референтна. Към местообитание 6430 са 

включени тревни съобщества, които са с променен влажностен режим, рудерализирани и с 

променен типичен тревен състав. В някои от полигоните са с нетипични условия за 6430 и се 

срещат тревни видове характерни също за местообитание 1530*. В общ план 

местообитанията са определени като 6430. Оценката по този параметър е благоприятно 

състояние. 

Природно местообитание 6430 в ЗЗ „Река Искър” може да се приеме, че е разпространено 

върху площ от 301,15 ха. Тази площ е многократно по-голяма от посочената в Стандартния 

формуляр – 18,92 ха. Вероятно това се дължи на по-подробно картиране през 2012 г. в 

рамките на проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I". Към местообитание 6430 са включени тревни съобщества, 

които са с променен влажностен режим, силно рудерализирани и с променен типичен тревен 

състав. Независимо от това голяма част от тези територии са с потенциал за възстановяване 

поради намалялата паша и образуването на нови островни или речни наслаги. Въз основа на 

изследвания на терен е установено, че тенденцията през последните 20 години е за слабо 

намаляване на площта на това местообитание. Това се дължи преди всичко на 

самозалесените площи на част от полигоните предимно с бяла върба. Оценката по този 

параметър е неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 

 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 

Растителност по пукнатините на голите, често отвесни варовикови скали в предпланините и 

планините, отнасяща се към клас Aspleniatea trichomanis, разред Potentilletalia caulescentis и 

съюз Ramondion nathaliae. Характеризира се с голямо локално разнообразие и с участие на 

многобройни ендемични растителни видове. 

  

Растения: Сциофилни хазмофитни съобщества с участието на Cystopteris fragilis, Asplenium 

trichomanes, Asplenium viride, Parietaria lusitanica, Haberlea rhodopensis. 

Хелиофилни хазмофитни съобщества c участието на Ceterach officinarum, Asplenium ruta-

muraria, Trachelium rumelianum, Saxifraga sempervivum, S. stribrnyi, Achillea ageratifolia, Draba 

athoa, D. aizoides Inula aschersoniana, Arenaria rhodopaea, Micromeria dalmatica, Minuartia 

bosniaca, Ramonda serbica. 

Хазмофитни съобщества от алпийския пояс с участието на Leontopodium alpinum, Saxifraga 

oppositifolia, Draba tomentosa, D. scardica, Alyssum cuneifolium, Arabis ferdinandi-coburgi, 

Kernera saxatilis, Androsace villosa, Aubrieta gracilis. 
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Разпространена е в Лудогорието, Предбалкана, Пирин, Родопи, Славянка, Стара планина. 

 

Природно местообитание 8210 в ЗЗ „Река Вит” е разпространено върху площ от 0,04 ха, 

докато стойността по Стандартен формуляр е 0,57 ха. Установен е един полигон. Вероятно 

местообитанието е посочено и на друго място по Стандартен формуляр, но при теренните 

изследвания в рамките на проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I" не е намерено. Посетени са по-голяма част от 

районите, където е възможно съществуването на местообитание 8210. Местообитанието се 

среща в комплекси с 6110* и по-рядко с 6240*. Възможно е при разработване на кариерата 

южно от с. Крета да е унищожена площ с местообитание 8210. Оценка по този параметър – 

неблагоприятно-лошо състояние. 

 

 91I0 Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. 

Ксеротермни дъбови гори, доминирани от Quercus cerris, a на Добруджанското плато - от 

Quercus pedunculiflora. Срещат се в регионите с най-континентален климат. Във видовия им 

състав участват както типични за ксеротермните дъбови гори елементи, така и някои 

лесостепни елементи. 

 

Растения: Quercus cerris, Q. pubescens, Q. pedunculiflora, Q. petraea, Acer campestre, A. 

tataricum, Sorbus domestica, Cotinus coggygria, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, 

Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Rhamnus catharticus, 

Ulmus minor, Buglossoides purpurocaerulea, Carex michelii, Dactylis glomerata ssp. 

aschersoniana, Geum urbanum, Latyrus niger, Lychnis coronaria, Trifolium campestre, 

Polygonatum latifolium, Pulmonaria mollis, Tanacetum corymbosum, Crocus flavus, Iris sintenisii, 

Vincetoxicum hirundinaria. 

 

Разпространени са основно върху льосовите повърхнини на Дунавската равнина (асоциация 

Cotino-Quercetum cerris) и Североизточна България върху деградирали черноземни почви. 

Природно местообитание 91I0* в ЗЗ „Река Вит” е разпространено върху площ от 414,57 ха, 

докато стойността по Стандартен формуляр е 433,93 хa. По-малката площ след теренни 

изследвания се дължи на по-точното картиране. Констатира се, че всички полигони на 

дедуктивния модел за местообитание 91М0 също са включени към полигоните на 91I0*. Въз 

основа на експертна оценка е обособено само едно местообитание 91I0*. В него присъстват 

елементи от местообитание 91М0, като дървесни видовете благун, келяв габър, мъждрян и 

др. Тяхното участие обаче е малко в южната част на зоната, а в северната част на ЗЗ ,,Река 

Вит” не се срещат. Събрани всички горски местообитания в хълмистата част на защитената 

зона по Стандартен формуляр обхващат площ от около 1100 ха. Територията, която не е 

включена, като местообитания след теренните изследвания през 2012 год. е от горски 

култури, издънкови или смесени, с малки площи от цер, космат дъб или полски бряст. Тя 

заема по-малко от 20% от площта на тези полигони. Вероятно при изготвянето на 

Стандартния формуляр тези площи са включени като природни местообитания. Според 

експертна оценка тенденцията през последните 10 години е за реално намаляване на 

заеманата площ при 91I0*. Това се дължи на провежданите голи сечи и съпътстващата смяна 
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на тези гори с бяла акация, полски клен, полски бряст, смрадлика, кучи дрян или други 

храстови видове. Оценката по този параметър е неблагоприятно-лошо състояние. 

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

Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion)  

Периодично заливани крайречни смесени широколистни гори. Почвата може добре да 

изсъхва между заливанията или да остава преовлажнена. Тези гори са се развили на по-нови 

алувиални наслаги. В зависимост от водния режим доминиращите дървесни видове 

принадлежат към родовете Fraxinus, Ulmus или Quercus. Тревната растителност е добре 

развита. 

 

Подтипове: 

A) Лонгозни гори (асоциация Smilaco excelsae-Fraxinetum oxycar pae). Заливни гори с участие 

на Quercus robur, Fraxinus oxycarpa и Ulmus minor и наличие на лиани. Видовият състав на 

съобществата е богат, а вертикалната структура е сложна. Тревната покривка е с непостоянен 

състав, зависещ от локални особености и динамични процеси. 

Б) Влажни низинни дъбови гори - асоциация Scutellaria altissimae-Quercetum roboris. Високи 

многоетажни гори, доминирани от Quercus robur или Quercus pedunculiflora и участие на 

лиани, но значително по-малко в сравнение с лонгозните гори. В тревния етаж видовото 

разнообразие е сравнително по-малко, участват редица ранно-пролетни видове. 

B) Тракийски гори от Quercus pedunculiflora. Представляват най-сухия вариант на низинните 

влажни дъбови гори. Това са съобщества от Quercus pedunculiflora или с преобладаване на 

този вид в равнините, главно върху смолници и по-рядко върху черноземи. В повечето 

случаи са стари гори. Обикновено са сравнително малки по площ и са заобиколени от 

селскостопански територии. 

Растения: 

A) Quercus robur, Ulmus laevis, U. minor, Fraxinus oxycarpa, F. pallisiae, Populus nigra, P. alba, 

Alnus glutinosa, Prunus padus, Smilax excelsa, Periploca graeca, Humulus lupulus, Vitis vinifera 

ssp. sylvestris, Tamus communis, Hedera helix, Poa sylvicola, Brachypodium sylvaticum, Geum 

urbanum, Galium aparine, Scilla bithynica, Leucojum aestivum, Fritillaria pontica, Urtica dioica, 

Parietaria officinalis, Rumex sanguineus, Stellaria media. 

Б) Quercus robur, Q. pedunculiflora, Q. cerris, Ulmus minor, Fraxinus oxycarpa, Tilia spp., Acer 

tataricum, Scilla bifolia, Anemone ranunculoides, Ranunculus ficaria, Polygonatum 

ssp., Viola odorata, Ranunculus constantinopolitanus, Geum urbanum, Buglossoides 

purpurocaerulea, Scutellaria altissima, Urtica dioica, Smyrnium perfoliatum. 

B) Quercus pedunculiflora, Acer tataricum, A. campestre, Ulmus minor, Quercus cerris, Ligustrum 

vulgare, Cornus sanguinea, Geum urbanum, Dactylis glomerata, Alliaria petiolata, Galium aparine, 

Arum elongatum, Buglossoides purpurocaerulea. 

 

A) Долините на някои реки, вливащи се в Черно море - Камчия, Батова, Ропотамо, Дяволска, 

Велека и Резовска; по-ограничено по Тунджа, Марица. 

Б) Малки, изолирани горски масиви в Дунавската равнина, Лудогорието. 

B) Изолирани масиви в Тракийската равнина и Тунджанската низина. Такива са: Айтоска 

кория, Юлевска кория в Казанлъшко, кориите в Сливенско и Новозагорско, гората Чекерица 

край Пловдив и др. 
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Природно местообитание 91F0 в ЗЗ „Река Вит” е разпространено върху площ от 12,91 ха, 

докато стойността по Стандартен формуляр е 26,01 хa. Площта по Стандартен формуляр е 

приета за референтна. Разликата в двете стойности се дължи на намаляване на процентното 

участие на местообитанието в установените полигони. Стойността на верифицираната площ 

е 50% от тази на референтната по Стандартен формуляр. Средният процент на редукция, 

който е възприет е средно около 40%. Това се дължи на извършени сечи в частни парцели в 

района на местността „Лъгът“ край с. Божурица. Местообитанието не е възстановено и 

реалната му площ е намалена 2 пъти. Сечите са довели до смяна на дървесния състав: Qurcus 

robur  и Acer campestre са заменени с храсти, като Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Prunus 

spinosa и Еunimus sp. др. Процесът на загуба на гори от местообитание 91F0 през последните 

10 години е по-голям от 1% годишно. Оценката по този параметър е неблагоприятно-лошо 

състояние. 

Природно местообитание 91F0 е представено в ЗЗ „Карабоаз” с обща площ от 29,11 ха. Това 

се равнява на  0,215 % от общата площ на ЗЗ (13659,9 ha). Спрямо референтната площ от 30,6 

ha (0,224 %) получената стойност е много близка. Оценката по този параметър е 

благоприятно състояние. 

Природно местообитание 91F0 в ЗЗ „Река Искър” е разпространено върху площ от 52,71 ха, 

докато стойността по Стандартен формуляр е 14,19 хa. По-голямата площ се дължи на по-

точното картиране в рамките на проект "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I". Има полигони, които не са 

отразени като гори от обикновен (летен) дъб в горската база данни. Според експертна оценка 

тенденцията през последните 20 години е за намаляване на заеманата площ при 91F0. Това се 

дължи на провежданите голи сечи и съпътстващата смяна на тези гори с полски клен, мекиш, 

бяла топола, кучи дрян, черен бъз или други храстови видове. Оценката по този параметър е 

неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens 

Разредени, ксерофитни дъбови гори, доминирани от Quercus pubescens върху много сухи 

(често с южно изложение) места със скелетни, плитки почви на варовикова основа, която се 

разкрива като различни по големина скални блокове. Заради континенталните условия и 

антропогенното влияние, горите са предимно фрагментарни и имат храсталачен облик. 

Видовият им състав е богат, често включва сухолюбиви видове от ксеротермните пасища 

или окрайнините на горите. Това местообитание е свързано с варовиковите възвишения на 

местата с континентален климат. 

 

Растения: Quercus pubescens, Q. virgiliana, Q. frainetto, Q. cerris, Fraxinus ornus, Acer 

monspessulanum, Carpinus orientalis, Sorbus domestica, Cornus mas, Geranium sanguineum, 

Pyrus pyraster, Buglossoides purpurocaerulea, Campanula bononiensis, Filipendula vulgaris, Carex 

michelii, Euphorbia polychroma, Lactuca quercina, Limodorum abortivum, Acanthus balcanicus, 

Orchis purpurea, O. simia, Paeonia peregrina, Dictamnus albus, Scorzonera hispanica, Echniops 

sphaerocephalus, Laser trilobum, Helleborus odorus, Althaea canabina, Chamaecytisus albus, 

Potentilla micrantha, Pulmоnaria mollis, Tanacetum corymbosum, Viola suavis, V. hirta. 
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Среща се в Северна България – Предбалкана и части от Дунавската равнина, Североизточна 

България, предпланините и ниските планини на Западна България. 

Природно местообитание 91H0* в ЗЗ „Река Вит” е разпространено върху площ от 181,37 ха, 

която е приета за референтна площ, докато стойността по Стандартен формуляр е 220,68 хa. 

По-голямата площ при Стандартния формуляр се дължи на полигони, които са покрити с 

бяла акация, но са бивши местообитания на 91H0*. Такива полигони има в района между 

селата Биволаре и Божурица. Тенденцията през последните 10 години e за намаляване на 

заеманата площ при 91H0* повече от 1% годишно. Това се дължи на провежданите голи сечи 

и съпътстващата смяна на тези гори с бяла акация, смрадлика или други храстови видове. 

Оценка по този параметър е неблагоприятно-лошо състояние. 

Природно местообитание 91H0* в ЗЗ „Река Искър” е разпространено върху площ от 233,4 ха, 

докато стойността по Стандартен формуляр е 197,34 хa. По-голямата площ след теренни 

изследвания се дължи на прехвърлянето на площи от местообитание 91I0 към 91H0. 

Местообитание 91I0 не е установено като типично и на негово място е обособено 91H0. 

Тенденцията през последните 20 години e за намаляване на заеманата площ при 91H0* 

повече от 1% годишно. Това се дължи на провежданите голи сечи и съпътстващата смяна на 

тези гори с полски клен, келяв габър, мъждрян, смрадлика или други храстови видове. 

Оценката по този параметър е неблагоприятно-лошо състояние. 

 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 

Субконтинентални   ксеротермни   дъбови   гори,   доминирани  основно  от  Quercus  cerris  и 

Q.   frainetto. Формират ксеротермния дъбов пояс между 150 - 600 (800) м в цялата страна. 

Формират плавни преходи с евросибирските степни гори (91I0) в Северна България, с горите 

на космат дъб в Южна България; и с източния бук в Странджа и Източна Стара 

планина.Срещат се на сухи, но сравнително богати сиви горски и канелени почви.  

 

Флористичният им състав е разнообразен и зависи от екологичните условия. Условно могат 

да бъдат разделени на три групи: 

А) Континентални смесени дъбови гори – срещат се по местата с континентален и преходно-

континентален климат. 

Б) Субсредиземноморски смесени дъбови гори – те са разпространени в южните части на 

страната и в състава им участват много средиземноморски елементи. 

В) Евксински гори на Quercus polycarpa – разпространени са само в Странджа и Източна 

Стара планина. В състава им участват много вечнозелени видове. 

Природно местообитание 91М0 в ЗЗ „Река Искър” е разпространено върху площ от 629,95 ха, 

докато стойността по Стандартен формуляр е 678,14 хa. Има вероятност при изготвянето на 

Стандартния формуляр да е имало леко завишение, поради включени деградирали гори от 

91М0 с участие на бяла акация, които могат да бъдат идентифицирани само при теренна 

работа. Тенденцията през последните 20 години е за намаляване на заеманата площ при 

91М0. Това се дължи на провежданите голи сечи и съпътстващата смяна на тези гори с 

полски клен, келяв габър, мъждрян, смрадлика или други храстови видове. Оценката по този 

параметър е неблагоприятно-лошо състояние.                                                                                                        
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 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 

Ксерофитни до мезоксерофитни гори с доминиране на Tilia tomentosa, разпространени в 

континенталните региони на Северна България. Срещат се главно в хълмистите равнини и в 

предпланините – най-големи са масивите в Лудогорието, на северни и източни склонове 

върху разнообразна основа: льос, варовик и др. На места липата вторично е разширила 

разпространението си основно в резултат на избирателното изсичане на дъбовете - Quercus 

cerris, Q. petraea agg., Q. robur, с които често образуват смесени ценози. В състава на тези 

гори влизат както ксеротермни видове от разред Quercetalia (Helleborus odorus, Ligustrum 

vulgare), така и по-мезофилни от разред Fagetalia и съюз Carpinion (Scilla bifolia, Staphylea 

pinnata). 

 

Растения: Tilia tomentosa, Quercus ceris, Q. robur, Fraxinus ornus, Staphylea pinnata, Ruscus 

aculeatus, R. hypoglossum, Melica uniflora, Hedera helix, Helleborus odorus, Corydalis spp., 

Polygonatum odoratum, Convallaria majalis, Galanthus elwesii, Gagea minima, Scilla bifolia, 

Anemone ranunculoides, Isopyrum thalictroides. 

 

Разпространени са в Северна България – главно Лудогорието и Дунавската равнина 91Н0, 

91М0. Това местообитание не включва съобществата, в които сребролистната липа участва 

като примес при доминиране на други дървесни видове. 

Природно местообитание 91Z0 в ЗЗ „Река Искър” е разпространено върху площ от 30,57 ха, 

докато стойността по Стандартен формуляр е 25,73 хa. По-голямата площ след теренни 

изследвания в рамките на проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I" се дължи навярно на по-точното картиране 

през 2012 г. Според експертна оценка през последните 20 години няма промяна в заеманата 

площ при 91Z0. Оценката по този параметър е благоприятно състояние. 

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

incanae, Salicion albae) 

Крайречни гори в низините и планините. Развиват се на богати алувиални почви, периодично 

наводнявани от сезонното прииждане на реката. Могат да бъдат разграничени три подтипа:  

А) Монодоминантни гори на Alnus glutinosa с единично участие на Fraxinus oxycarpa (съюз 

Alno-Padion) в долните течения на реките от Черноморско-Средиземноморския басейн; 

Б) Крайречни съобщества на Alnus glutinosa и/или Alnus incana в горните и средните течения 

на реките (Alnion incanae).  

В) Крайречни, заливни гори или галерии, доминирани основно от Salix alba, Populus alba  и 

Populus nigra  и по-малко от Salix fragilis, които принадлежат към съюза Salicion albae.    

Природно местообитание 91E0* в ЗЗ „Река Вит” е разпространено върху площ от 139,47 ха. 

Допълнително са редуцирани и полигоните разположени по течението на река Вит. 

Стойността по Стандартен формуляр е 10,86 хa, което е неколкократно по-малко от 

картираната. Вероятна причина за тази промяна се дължи на по-точно картиране и 

включване на нови площи освен тези посочени по лесоустройствени проекти на ДГС Плевен 

и ДГС Никопол. Паралелно протичат и процеси на естествено възобновяване с бяла върба по 

новообразувани малки острови в коритото на реката и в площите освободени след изсичане 
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на горски култури от хибридни тополи. Оценката по този параметър е благоприятно 

състояние. 

Природно местообитание 91E0* в ЗЗ „Река Искър” е разпространено върху площ от 261,78 

ха, докато стойността по Стандартен формуляр е 369,81 хa. По-малката площ от теренните 

изследвания се дължи на приетия коефициент на редукция 30% за речното корито на река 

Искър и покритието на местообитание 91Е0*. Без корекция с този коефициент, площта е 

365,47 ха, много близка до тази от Стандартния формуляр. Тенденцията през последните 10 

години е за малко намаляване на заеманата площ при 91E0*. Това се дължи основно на 

бракониерските сечи на върби и черни и бели тополи по река Искър. Паралелно текат и 

процеси на естествено възобновяване с бяла върба по новообразувани малки острови в 

коритото на реката и в площите на бивши баластриери. Оценката по този параметър е 

неблагоприятно-незадоволително състояние. 

 92 AO Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba 

Крайречни горски съобщества в средиземноморския басейн, доминирани от Salix alba, Salix 

fragilis, Populus alba, Populus nigra. В дървостоя единично участие имат Quercus robur, Alnus 

glutinosa, Ulmus minor, а в храстовия етаж – Cornus sanguinea, Viburnum opulus, Frangula 

alnus. Разпространени са на преовлажнени места край реките в низините и долните части на 

планинските склонове. Почвите са торфено блатни или алувиални. 

Подтипове: 

• 44.6155 – Рило-Родопско-Средиземноморски гори от тополи 

• 44.6611 – Западно понтийски галерии от бяла топола 

• 44.6612 – Западно понтийски галерии от бяла и черна топола 

Растения: Salix alba, Salix fragilis, Populus alba, Populus nigra, Quercus robur, Alnus glutinosa, 

Ulmus minor, Cornus sanguinea, Viburnum opulus, Frangula alnus, Clematis viticella, Calystegia 

sepium.  

 

Среща се в най-южните части на страната, но най-вече край реките Марица, Струма, Места и 

Тунджа и техните притоци. 

Природно местообитание 92А0 е представено в ЗЗ “Карабоаз” с обща площ от 124,02 ха, 

което е около 0,93 % от общата площ на ЗЗ (13659,86 ха). Оценката по този параметър е 

благоприятно състояние. 

 92D0 Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio-tamaricetea и Securinegion 

tinctoriae) 

Крайречни съобщества на Tamarix ramosissima и Tamarix tetrandra под формата на галерии и 

храсталаци край постоянни или временни течения и влажни места. Обитават предимно най-

широките части на речните долини с чакълести, пясъчни и глинести наноси. Срещат се на 

отделни петна между крайречната дървесна растителност и имат производен характер – 

възникнали са на мястото на унищожени гори от бяла върба (Saliceta albae), крехка върба 

(Saliceta fragilis), черна топола (Populeta nigraе) и бяла топола (Populeta albae). Съобщества 

или групировки на Tamarix ramosissima и Tamarix tetrandra се срещат и по пясъчните дюни 

(преовлажнени пясъци) или засолени глини край Черно море. 
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Растения: Tamarix ramosissima, Tamarix tetrandra, Salix purpurea, Salix fragilis, Salix xanthicola 

(само в Източни Родопи). 

Срещат се по поречието на Дунав (местността “Катината”, край с. Загражден), долното 

течение на реките Марица, Тунджа и Струма, както и в Източните Родопи край реките Арда, 

Върбица, Крумовица, Бяла река и др. 

Местообитанието се асоциира с 92А0 и 92С0.  

Природно местообитание 92D0 е представено в ЗЗ “Карабоаз” с обща площ от 3,97 хa. Тази 

стойност е почти осем пъти по-малка от посочената за референтна в стандартния формуляр 

(31,42 ха). Тъй като в стандартния формуляр вероятно е използвана площта на защитената 

местност, а тя обхваща и прилежащи обработваеми земи, коректната референтна площ на 

92D0 в тази зона е 3,97 ха. Оценката по този параметър е благоприятно състояние. 

4.2.2 Характеристика на територията и на регистрираните видове в обхвата на 

въздействие, определяне на наличието или отсъствието на видове от Прил. II на Дир. 

92/43/ЕИО и Прил. I на Дир. 2009/147/ЕО . 

4.2.2.1 Ихтиофауна, предмет на опазване в BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, 

BG0000613 Река Искър. 

В разгледаните защитени зони са описани следните видове риби, предмет на опазване по 

Прил. II на Дир. 92/43/ЕИО:  

 

- 1160 Малка вретенарка (Zingel streber) Съобщаван е за р. Дунав и някои от по-големите 

реки, които се вливат в нея – Искър, Вит, Осъм и Янтра. В миналото се е изкачвал доста 

нагоре по притоците – в р. Искър е достигал Мездра и Роман. Сега е изключително рядък вид 

и се среща само в р. Дунав. Местообитания: Само в постоянни големи реки. Биология: 

Обитава участъци с бързо течение и чакълесто дъно. Размножителният период е през март–

април. Плодовитостта е сравнително ниска – между 600 и 4200 хайверни зърна, които отлага 

по камъните. Храни се през нощта с бентосни безгръбначни животни. Достига на дължина до 

17 cm и маса до 170 g. Продължителността на живот е около 5 години. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като наличен 

(Р). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 

на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 

разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (A) 

отлична стойност.  

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
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територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (В) добро опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на 

района на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 

оценява на (В) добра стойност.  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът 

и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (A) 

отлично опазване (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 (A) 

отлична стойност.  

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Директива 

92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория почти застрашен. 

 

- 1159 Голяма вретенарка (Zingel zingel) Разпространение и численост в България. В България 

видът е установен в р. Дунав и някои от притоците й – Искър, Вит, Осъм, Янтра. В миналото 

е бил доста често срещан в р. Дунав от Видин до Силистра. Днес е рядък вид и се среща само 

в р. Дунав. Местообитания. Среща се само в постоянни големи реки. Биология. Обитава 

бързотечащи, богати на кислород води. Размножава се в периода март–април на места с 

голяма проточност, като отлага хайвера си направо върху чакълестото дъно. Нощно активен 

вид. Храни се с бентосни безгръбначни животни, хайвер и дребни риби. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; 

Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 

оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение. 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност.  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът 

и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (A) 

отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите 

за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 
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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 (A) 

отлична стойност.  

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Директива 

92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория почти застрашен. 

 

– 1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis).  Стаден вид, който в зоната обитава 

горните и средните течения на реките, непосредствено след пъстървовата зона.  

 

В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър“ и ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз” е 

отчетено, че видът не е установен в зоните. Отбелязан е като наличен (Р). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) 

добро опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 

за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност.  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; 

Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 

оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната 

оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност.  

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 

– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория почти 

застрашен. 

 

– 1130 Распер (Aspius aspius). Местообитания: разпространен е в реките, като не навлиза в 

горните течения, а предпочита равнинните им части, където течението е спокойно. Макар и 

хищна риба, расперът е съхранил основните привички на шараните. Тази риба почти цялото 

лято живее в речните ями, в непосредствена близост до пясъчните плитчини. Храни се 

изключително със живи организми. Младите екземпляри се хранят както с рибки, така и с 

насекоми, докато възрастните риби ядат само риба.  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 

отлично опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 
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степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 

разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 

отлична стойност.  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; 

Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 

оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение. 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) значима 

стойност.  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване; 

Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 

оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната 

оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност.  

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 

– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория почти 

застрашен. 

 

– 1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus). Среща се в долните и средни течения 

на повечето реки.  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като типичен (С). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 

на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 

разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 

отлична стойност. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
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характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 

на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 

разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) 

значима стойност. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (D) незначителна популация. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 

които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично 

опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида 

се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната 

оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност.  

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 

– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория слабо 

засегнат. 

 

-  1124 Белопера кротушка (Gobio albipinnatus). - среща се само в горните течения на 

постоянни реки с пясъчно и чакълесто дъно и бързи, студени води. Биологията на вида е 

много слабо позната. Типичен реофилен вид. През последните 20 години е установен само в 

р. Вит и р. Палакария (басейна на р. Искър), както и в р. Скът; р. Лом, при с. Ружинци и в 

басейна на р. Янтра (р. Негованка, при с. Емен и р. Белица, над Килифарево). Храни се с 

бентосни безгръбначни животни и диатомови водорасли. Продължителността на живота е до 

6 години. Размножаването се извършва в плитки участъци с бързо течение, като не е 

известна възрастта, на която индивидите съзряват полово.  

В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” И ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз” е 

отчетено, че  няма никакви цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът 

е отбелязан като много рядък (V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени 

с популациите на цялата територия на страната се оценява на (D) – незначителна популация. 

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 

– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория слабо 

засегнат. 

 

– 2533 Голям щипок (Cobitis elongata).   

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 

отлично опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 

степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 
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разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 

отлична стойност. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване; 

Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 

оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение. 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 

стойност.  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията на вида и той е изключен от формуляра. 

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 

– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория 

непроучен вид.  

 

- 1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia) - принадлежи към сем. Виюнови. В България са 

разпространени 5 вида - обикновен щипок, малък щипок, голям щипок, балкански щипок, 

дунавски (български) щипок. Дължина до 15 см, тегло до 10 - 15 гр. Разпространение: в 

почти цяла Европа и Азия до Япония. У нас навсякъде, с изключение на горните течения на 

реките. Щипокът е малка, дънна, сладководна риба. Местообитания. Предпочита 

бавнотечащи и стоящи води с тинесто песъкливо дъно, в което през деня се заравя така, че 

само главата и опашката му се вижда. Нощем е активна. Биология. Храни се с дребни дънни 

безгръбначни. Понася остър недостиг на разтворен във водата кислород. Живее 3 - 4 години. 

Полово съзрява на 2 г. Размножава се през април до юни. Расте твърде бавно. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (D) незначителна популация. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (А) отлично опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 

разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) 

добра стойност. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като типичен (С). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
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се оценява на (А) отлично опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 

разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 

отлична стойност.  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване; 

Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 

оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната 

оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлично стойност. 

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 

– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория 

непроучен вид.  

- 1146 Балкански щипок (Cobitis aurata) - Разпространение и численост в България. В 

миналото е установен в горните и средните течения на повечето дунавски притоци, както и в 

много от притоците на р. Марица. Среща се в р. Струма и притока и Рилска река, в реките 

Доспат и Камчия. Впоследствие видът е потвърден многократно за реките от дунавския 

басейн – Искър и притоците й, Огоста, Вит, Осъм и Янтра. Установен е и в реките Арчар и 

Лом. Постепенно изчезва от реките в Егейския басейн. Първоначално е съобщен за р. Струма 

под и над яз. "Студена", както и за притока й р. Мътница, но при последващи изследвания в 

района не е намерен. В басейна на р. Марица е потвърден само за р. Мечка, р. Арда и 

притоците й, и Бяла река. В реките Места и Камчия не е потвърден. През последните години 

балканският щипок е установен в реките Войнишка, Видбол, Арчар, Лом, Цибрица, Огоста, 

Искър и Вит. Местообитания. Средните и горните течения на постоянни реки с пясъчно-

чакълесто дъно и бързо течение. Биология. Бентосен, реофилен вид. Размножителният 

период е от края на април до началото на юни. Плодовитостта на женските е ниска – около 

300 хайверни зърна, които се отлагат направо върху камъните Храни се с дънни 

безгръбначни животни и хайвер. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (D) незначителна  популация. 

 

В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за популацията и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и плътността 

на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 

оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които 

са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (A) отлично опазване 

(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
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възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 

за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на района на 

разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 

отлична стойност. 

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 

– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория уязвим 

вид.  

- 2484 Украинска минога (Eudontomyzon mariae).  Разпространение и численост в 

България. През първата половина на миналия век видът се е срещал в някои от дунавските 

притоци – Вит, Осъм, Искър и Миндевската река (приток на Янтра), както и в самата р. 

Дунав при Лом, Оряхово, Сомовит и Русе (в повечето източници видът е публикуван като E. 

danfordi или L. planeri). Има данни, че е обитавал и реките Златна Панега и Русенски Лом. 

Дълго време се е считало, че миногите са изчезнали от България, тъй като последните 

съобщения за намирането им в р. Дунав са били през 60-те години на миналия век 

(публикувани като E. danfordi). През последните години отново има съобщения за 

намирането на единични индивиди в ларвен стадий в българския сектор на реката – при Русе, 

както и при Силистра и Белене. Местообитания. Среща се само в постоянни реки. 

Размножава се в средните и горните течения с пясъчно и чакълесто дъно. Ларвите живеят в 

тихи участъци с пясъчно и тинесто дъно.Биология. Размножава се от края на април до 

средата на май. Непаразитен вид. В ларвен стадий прекарва между 4–6 години, като в този 

период се храни с детрит и фитопланктон (главно диатомови водорасли). След 

метаморфозата възрастните индивиди престават да се хранят. През размножителния период 

извършва локални миграции към по-горните участъци на реките, с бистра и чиста вода, бързо 

течение, пясъчно и чакълесто дъно.  

В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит“ и ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз” е 

отчетено, че  няма никакви цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът 

е отбелязан като много рядък (V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени 

с популациите на цялата територия на страната се оценява на (D) – незначителна популация. 

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 

– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория слабо 

засегнат.  

- 2555 Високотел бибан (Gymnocephalus baloni). Разпространение и численост в България. 

Видът е съобщен за целия участък на р. Дунав и устието на притоците й Огоста, Искър, Вит, 

Осъм, Янтра и Русенски Лом. През 2005–2006 г. единични индивиди са намирани в р. Дунав 

при селата Връв, Ново село, Видин, Станево, Мартен и Сандрово (наши данни). През 

последните години не е потвърдено навлизането на вида в притоците на р. Дунав. 

Местообитания. Постоянни големи реки. Биология. Предпочита течащи води. Съзрява 

полово на втората година. Размножава се през април–юни при температура на водата между 

8 и 20о С. Плодовитостта на женските е между 13 000 и 53 200 хайверни зърна. Активен е 

през нощта. Храни се с бентосни безгръбначни животни, предимно ларви на насекоми. 
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В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 

отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите 

за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 

степен за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на района на 

разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на 

(А) отлична стойност;  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (С) добро или слабо 

опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида 

се оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на района на 

разпространение;.Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) 

значима стойност;  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване 

(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 

за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение;. 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 

стойност;  

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – 

категория слабо засегнат.  

- 1157 Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer). Разпространение и численост в 

България. В миналото видът е установен в р. Дунав (от Видин до Силистра) и р. Искър (до 

с. Долни Луковит), както и в р. Голяма Камчия (при с. Ивански). По-късно е намиран в р. 

Дунав и в устието на притоците му Видбол, Лом, Огоста, Искър (рядко), Вит, Осъм и Янтра 

(единични индивиди достигат до с. Полско Косово). През 2005–2006 г. единични индивиди 

са намирани по цялото протежение на р. Дунав в участъка от Връв до Ветрен, като видът не е 

установен в дунавските притоци и в басейна на р. Камчия (наши данни). Местообитания. 

Среща се в постоянни големи реки. Биология. Обитава дълбоките участъци на реките с 

пясъчно-чакълесто дъно. Съзрява полово през втората година, а в редки случаи – и през 
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първата. Размножава се през март–май при температура на водата 8–14 оС. Плодовитостта на 

женските е между 18 900 и 45 400 хайверни зърна. Активен е през нощта, когато излиза в 

плитчините да се храни. Храни се с ракообразни, червеи, ларви на насекоми и хайвер на 

риби. Достига максимална дължина 300 mm и маса 250 g. Продължителността на живот е до 

7 години.  

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 

отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите 

за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 

степен за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на района на 

разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на 

(А) отлична стойност;  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване 

(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 

за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на района на 

разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на 

(А) отлична стойност;  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване 

(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 

за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение;. 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 

стойност;  

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 4, Бернска 

конвенция – Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – 

категория слабо засегнат вид.  

 

 - 1145 Виюн (Misgurnus fossilis). Разпространение и численост в България. Установен е в 

р. Дунав и прилежащите й блата, както и в долното течение на някои от притоците и – 
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Войнишка, Искър, Вит, Огоста, Осъм, Янтра, Русенски Лом. Има данни, че в миналото се е 

изкачвал значително по-нагоре по течението на реките – в р. Искър е улавян при Роман, а в р. 

Янтра – при Бяла. Установен е и в ез. Сребърна, Шабленското езеро и в басейна на р. 

Струма. Рядък вид с намаляваща численост. Сега се среща със сигурност само в р. Дунав и 

свързаните с нея влажни зони – Рибовъдно стопанство "Орсоя", Белене, Калимок и вероятно 

някои др. Изчезнал е в басейна на р. Струма и в ез. Сребърна, а в Шабленското езеро се 

нуждае от потвърждение. Местообитания. Постоянни реки и постоянни сладководни езера и 

блата. В миналото се е срещал и в крайбрежни сладководни лагуни. Биология. Обитава 

стоящи и бавнотечащи води, с пясъчно или тинесто дъно, където се заравя през деня и при 

неблагоприятни условия (суша). Чувствителен е към промени в атмосферното налягане. 

Храни се с ларви на насекоми и мекотели. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (С) добро или слабо 

опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида 

се оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение;. 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) значима 

стойност;  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; 

Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 

оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение;. Цялостната 

оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност;  

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 

– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория слабо 

засегнат вид.  

- 2522 Сабица (Pelecus cultratus).  Разпространение и численост в България. В миналото е 

установен в р. Дунав и прилежащите блата, както и в притоците й Искър (до с. Долни 

Луковит) и Янтра (до с. Полско Косово). По-късно е потвърден отново за р. Дунав (от Видин 

до Силистра), р. Искър (рядко и главно в устието) и р. Янтра (на 3 km от устието). Сега се 

среща в р. Дунав, като количеството на уловa му за периода 2002–2005 г. e еднo от най-

ниските в сравнение с останалите дунавски видове. Местообитания. Обитава долното 

течение на големи реки, големи езера и естуарни води. Биология. Пелагичен вид, образува 

пасажи. Съзрява полово на 2–4 години. Размножава се през април–май в течаща вода при 

температура 12–14 °C. Плодовитостта на женските е между 2600 и 94 000 хайверни зърна. 

Малките се хранят със зоопланктон, но бързо преминават на насекоми – ларви или 
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възрастни, а от втората година - и на дребни риби. Бърз плувец, често при хранене, изскача 

над водата. Достига максимална дължина до 60 cm и маса – до 2 kg. Продължителността на 

живот е до 11 години. 

В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” и ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз” е 

отчетено, че липсват всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (D) незначителна популация. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (С) добро или слабо опазване; Степента на изолираност на популацията, 

съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но на 

границата на района на разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за 

опазването се оценява на (С) значима стойност;  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (D) незначителна популация. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 

които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро 

опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида 

се оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение;. 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност;  

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 4, Бернска 

конвенция – Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – 

категория слабо засегнат вид.  

 

4.2.2.2 Херпетофауна, предмет на опазване в BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, 

BG0000613 Река Искър.  

 

Клас Земноводни (Amphibia): 

 

– 1171 Голям гребенест тритон  (Triturus karelinii). Местообитанията му са свързани с 

водните екосистеми. В България е разпространен до надморска височина от 1400 m. Обитава 

блата, наводнени изкопи и други застояли водоеми, като предпочита изобилстващите с 

подводна растителност.  

 

В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000613 „Река Искър” и ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е 

отчетено, че липсват всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 

на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (В) неизолирана популация, но на границата на 

http://bg.wikipedia.org/wiki/България
http://bg.wikipedia.org/wiki/Блато
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района на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 

оценява на (В) добра стойност.  

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010 – 

категория слабо засегнат. 

 

– 1993 Добруджански тритон (Triturus dobrogicus). Разпространен е в местности, устия на 

притоците на Дунав и по островите в реката. През размножителния период по гърба и 

опашката на мъжкия се появява гребен. Женската увива оплодените яйца в листа, 

използвайки лепкав секрет. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 „Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (A) 

отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите 

за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 

степен за вида се оценява на (В) неизолирана популация, но на границата на района на 

разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 

отлична стойност.  

 

В стандартните формуляри ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” И ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз” е 

отчетено, че липсват всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 

на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (С) неизолирана популация в широк обхват на 

разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 

отлична стойност.  

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение III, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2, IUCN 2010 – категория 

почти застрашен. 

 

– 1193 Жълтокоремна бумка (B. variegata). Въпреки, че зимува на сушата, през активния си 

период (топлата част от годината) видът обитава различни водоеми, както с течащи, така и 

със стоящи води – реки, блата, канали, корита на чешми и дори малки локви, като много 

рядко се отдалечава от водата на повече от 0,5-0,6 (max 1,0) м.  

 

В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000613 „Река Искър” и ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е 

отчетено, че липсват всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). 
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Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 

на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (В) неизолирана популация, но на границата на 

района на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 

оценява на (В) добра стойност.  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000335 „Карабоаз” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията на вида. 

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010 – 

категория слабо засегнат.  

 

– 1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina). Въпреки че зимува на сушата, през 

активния си период (топлата част от годината) видът обитава различни водоеми, както с 

течащи, така и със стоящи води – реки, блата, канали, корита на чешми и дори малки локви, 

като много рядко се отдалечава от водата на повече от 0,5-0,6 (max 1,0) м.  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (С). Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (A) отлично опазване 

(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 

за вида се оценява на (В) неизолирана популация, но на границата на района на 

разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 

отлична стойност.  

 

В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000613 „Река Искър” и ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз” 

е отчетено, че няма никакви цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът 

е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 

популациите на цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на 

опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 

възстановяване се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 

популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) неизолирана 

популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 

за опазването се оценява на (А) отлична стойност.  
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Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010 – 

категория слабо засегнат.  

 

Клас Влечуги ( Reptilia ):   

 

– 1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis).  В повечето области от ареала си, 

Европейската блатна костенурка може да бъде открита в разнородни бавнотечащи води или 

блатисти местности, някои от които напълно могат да пресъхнат по време на лятото. 

Типични примери са дренажни канали, рибарници, блата, езерца, реки и малки потоци, 

бракичните води на естуари, крайбрежни водни площи. Характерно за местообитанията е 

наличието на богата водна растителност. Новоизлюпените малки предпочитат плитки води с 

не повече от половин метър дълбочина.  

 

В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000613 „Река Искър”, ЗЗ BG0000181 „Река Вит” и 

ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз” е отчетено, че няма никакви цифрови данни за 

размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (A) 

отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите 

за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 

степен за вида се оценява на (С) неизолирана популация в широк обхват на разпространение. 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 

стойност.  

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010 – 

категория слабо засегнат. 

 

– 1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) - среща се в цялата страна до около 1300 

м.н.в., с изключение на Северозападна България и високите полета (и околните планини) на 

Западна България. Вследствие на интензивното земеделие е почти напълно изчезнала от 

Тракийската низина и от много райони на Дунавската равнина. Местообитание: Обитава 

както и открити пространства с разпръсната дървесна и храстовидна растителност, така и 

разредени гори и храсталаци. Храна: През пролетта и есента е активна почти целодневно, а 

през летните месеци само сутрин и привечер. На много места се наблюдават сезонни 

миграции – в началото на лятото към по-гористи места, а в края на лятото към по-открити. 

Храни се с тревисти растения, по-рядко с опадали плодове и др. Копулацията обикновено е 

през април и първата половина на май. Яйцата се снасят в началото на лятото, а малките се 

излюпват в края на лятото или началото на есента.  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 

http://bg.wikipedia.org/wiki/Блато
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хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 

отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите 

за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 

степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на 

разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на 

(А) отлична стойност;  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много рядък 

(V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 

на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на 

разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на 

(А) отлична стойност;  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като типичен (C). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 

на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на 

разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на 

(А) отлична стойност;  

 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 

3, Бернска конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 

2007, категория почти застрашен. 

 

– 1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) - среща се в цялата страна до около 1300 

м.н.в., с изключение на Северозападна България и високите полета (и околните планини) на 

Западна България. Вследствие на интензивното земеделие е почти напълно изчезнала от 

Тракийската низина и от много райони на Дунавската равнина. Местообитание: Обитава 

както и открити пространства с разпръсната дървесна и храстовидна растителност, така и 

разредени гори и храсталаци. Храна: През пролетта и есента е активна почти целодневно, а 

през летните месеци само сутрин и привечер. На много места се наблюдават сезонни 

миграции – в началото на лятото към по-гористи места, а в края на лятото към по-открити. 

Храни се с тревисти растения, по-рядко с опадали плодове и др. Копулацията обикновено е 

през април и първата половина на май. Яйцата се снасят в началото на лятото, а малките се 

излюпват в края на лятото или началото на есента.  
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В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” и ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз”е 

отчетено, че липсват всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (D) незначителна популация;  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много рядък 

(V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 

на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (B) не изолирана популация, но на границата на 

района на разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 

оценява на (А) отлична стойност;  

 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 

3, Бернска конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 

2007, категория уязвим. 

- 1279 Смок (Еlaphe suromates) -  установен е предимно в Петричко-Санданската котловина, 

долината на р. Струмешница и южната половина на Кресненския пролом. В равнинните 

части на Петричко-Санданската котловина е почти унищожен поради големия дял на 

обработваемите площи и е останал предимно в подножието на околните планини и някои 

островно разположени скалисти възвишения. В Кресненския пролом е намиран до 600 m н. в. 

Числеността и плътността на популациите са неизвестни. През 1971–1975 г. в района на с. 

Горна Брезница (общ. Кресна), всред неизбирателно събирани змии този вид е на 7-мо място 

по честота на намиране. Местообитания. Предимно нискостъблени гори и храсти в скалисти 

и други места с добре развит микрорелеф, на огрявани от слънцето склонове. Биология. Във 

втората половина на юни–началото на юли снася 5–14 яйца. Храни се главно с птици и 

техните яйца, по-рядко гризачи, понякога поглъща новородени зайчета, таралежчета и 

новоизлюпени сухоземни костенурки. Достига 180, рядко 200 cm дължина. Не е отровен. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (D) незначителна популация;  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” и ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз” е 

отчетено, че липсват всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 

на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
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естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 

разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на 

(В) добра стойност;  

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010.4 – 

категория почти застрашен. 

 

4.3.2.3 Бозайници, предмет на опазване в BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, 

BG0000613 Река Искър 

 

Разред Прилепи ( Chiroptera ): 

 

- 1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus, Schreber, 1774). - рядък вид, намиран в 

горски ландшафти, предимно в планинските и полупланинските райони. Местообитание: 

Залесени райони, главно в планините. Ловува в окрайнини на гори, над пътища и алеи в гори 

и паркове. През лятото женските формират малки колонии в цепнатини на кората на 

дърветата. Зимният сън е главно в подземни убежища - студени пещери, с температура около 

0 градуса. Храна: Малки насекоми, които често лови над водни басейни или събира от 

повърхността на листата.  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (D) незначителна популация; В зоната не са установени находища на 

вида. Причината е недостатъчно информация, поради което състоянието се определя като 

неблагоприятно – незадоволително. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (D) незначителна популация; В зоната не са установени находища на вида. Причината е 

недостатъчно информация, поради което състоянието се определя като неблагоприятно – 

незадоволително. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 

3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска  конвенция – Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 

- 1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros). - в България е разпространен из цялата 

страна. Той е един от най-малките прилепи, които се срещат в България. Местообитание: 

обитава пещери, мазета, тавани и други части на сгради, минни галерии. Зимува в подземни 

убежища, като пещери, галерии и мазета. Храна: Малки насекоми, които често лови над 

водни басейни или събира от повърхността на листата.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
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В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (D) незначителна популация; В зоната не са установени находища на 

вида. Причината е недостатъчно информация, поради което състоянието се определя като 

неблагоприятно –незадоволително. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (D) незначителна популация; В зоната не са установени находища на вида. Причината е 

недостатъчно информация, поради което състоянието се определя като неблагоприятно –

незадоволително. 

 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 

3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 

 

-  1324 Голям нощник (Myotis myotis)  

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (D) незначителна популация; В зоната е установено 1 находище на 

вида. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 393.8 ha 

(3.9% от площта на защитената зона). Състоянието по този параметър може да се оцени като 

благоприятно. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като типичен (С). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (D) незначителна популация; В зоната не са установени 

находища на вида, поради което състоянието се определя като неблагоприятно – 

незадоволително. 

 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 

3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти застрашен. 

 

-  1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)  

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (D) незначителна популация; В зоната е установено 1 находище на 

вида. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 57.3 ha (0.6% 

от площта на защитената зона). 
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В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете 

зони се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 

които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро 

опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 

възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 

за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) значима 

стойност; В зоната не са установени находища на вида, поради което състоянието се 

определя като неблагоприятно –незадоволително. 

 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 

3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти застрашен. 

 

-  1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (D) незначителна популация; В зоната е установено 1 находище на 

вида. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 302.8 ha 

(3.0 % от площта на защитената зона). 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (D) незначителна популация; В зоната не са установени находища на вида, поради което 

състоянието се определя като неблагоприятно – незадоволително. 

 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 

3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 

 

- 1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) 

В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” И ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е 

отчетено, че липсват всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната за двете зони се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 

възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние 

и лесно възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 

степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на 
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разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) 

значима стойност; В зоната не са установени находища на вида. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията на вида. Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 

популациите на цялата територия на страната се оценява на (D) незначителна популация; В 

зоната не са установени находища на вида. Причината е недостатъчно информация, поради 

което състоянието се определя като неблагоприятно – незадоволително. 

 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 

3, Бернска конвенция – Приложение II и III, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
 

– 1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinni) -  

Обитава Карстови райони, често – близо до гора в гористи ландшафти. Изключително 

пещерен вид – през цялата година обитава пещери и подземни галерии. В повечето случаи 

летните убежища са малки, сухи и проветриви пещери. Зимни убежища са големи водни 

пещери с висока влажност и температура от 2 до 6 градуса. Извършва сравнително дълги 

миграции между летните и зимните си убежища. Ловува нощем край реки, главно с 

насекоми, уловени над водната повърхност. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната за двете зони се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 

възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние 

и лесно възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 

степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на 

разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) 

значима стойност; В зоната не са установени находища на вида. Причината е недостатъчно 

информация, поради което състоянието се определя като неблагоприятно – незадоволително. 

 

В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” и ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз” е 

отчетено, че липсват всякакви данни за популацията на вида. Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (D) незначителна популация; В зоната не са установени находища на вида. Причината е 

недостатъчно информация, поради което състоянието се определя като неблагоприятно – 

незадоволително. 

 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 

3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
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– 1307 Остроух нощник (Myotis blythii) 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията на вида и е оценена на (D) незначителна популация. В 

зоната е установено едно находище на вида. Площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е оценена на 505.7 ha (5.1% от площта на защитената зона). Състоянието по 

този параметър може да се оцени като благоприятно. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията на вида и е оценена на (D) незначителна популация. В зоната не са 

установени находища на вида. Причината е недостатъчно информация, поради което 

състоянието се определя като неблагоприятно – незадоволително 

 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 

3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти застрашен. 

 

– 1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (D) незначителна популация; В зоната не са установени находища на 

вида. Причината е недостатъчно информация, поради което състоянието се определя като 

неблагоприятно – незадоволително. 

 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 

3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 

 

– 1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (D) незначителна популация; В зоната не са установени находища на 

вида. Причината е недостатъчно информация, поради което състоянието се определя като 

неблагоприятно – незадоволително. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията на вида. Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 

популациите на цялата територия на страната се оценява на (D) незначителна популация; В 

зоната не са установени находища на вида. Причината е недостатъчно информация, поради 

което състоянието се определя като неблагоприятно – незадоволително. 

 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 

3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
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– 1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 ,,Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (D) незначителна популация; В зоната не са установени находища на 

вида. Причината е недостатъчно информация, поради което състоянието се определя като 

неблагоприятно –незадоволително. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 ,,Река Вит” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията на вида. Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 

популациите на цялата територия на страната за двете зони се оценява на (C) 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 

частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 

популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 

популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 

за опазването се оценява на (С) значима стойност;  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000335 ,,Карабоаз” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р).  Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (D) незначителна популация; В зоната не са установени находища на вида. Причината е 

недостатъчно информация, поради което състоянието се определя като неблагоприятно – 

незадоволително. 

 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 

3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 

 

 

Бозайници (без прилепи): 

- 1355 Видра (Lutra lutra, Linnaeus, 1758). -Местообитанията му са свързани с разнообразни 

водни басейни. Предпочита водоеми, обрасли с гъста крайбрежна растителност или с 

труднодостъпни скалисти брегове. Активна е през нощта, но на труднодостъпни за човека 

места – и през деня. Храни се с риба, водни полевки, птици, жаби, раци.  

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 „Река Искър” е отчетено, че популацията на 

вида е представена от 39 индивида. Размерът и плътността на популацията на вида, 

съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони се оценява на (C) 

2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение 

за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване; Степента на 

изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не 

изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността 

на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност;  
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В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че популацията на 

вида е представена от 13-14 индивида. Размерът и плътността на популацията на вида, 

съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони се оценява на (C) 

2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение 

за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване; Степента на 

изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не 

изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността 

на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност;  

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000335 „Карабоаз” е отчетено, че популацията на 

вида е представена от 50 индивида. Размерът и плътността на популацията на вида, 

съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони се оценява на (В) 

15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение 

за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване; Степента на 

изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не 

изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността 

на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност;  

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение II, CITES – Приложение I, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 

4, Червена книга на България – Уязвим, IUCN 2007 – категория почти застрашен. 

 

- 1352 Европейски вълк (Canis lupus, Linnnaeus, 1758). - изключително мобилен хищник, 

който за денонощие изминава до 70 км, което му помага при намирането на храна и му 

позволява да затвърди трайно присъствие в природата. Най – вероятно на неговата 

мобилност се дължи отчетената наличност в ЗЗ, както и на факта, че той има трайно 

присъствие в района. Местообитанията му са свързани с лесистите терени, където вида се 

чувства спокоен. Този едър хищник избягва човешкото присъствие, както и въздействия от 

неговата жизнена дейност. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 „Река Вит” липсват всякакви данни за 

популацията на вида.  

В рамките на проекта „Картиране и определяне природозащитното състояние на бозайници, 

без прилепи“ видът не е регистриран на терен и по анкетни данни от местни хора. Според 

анкетата проведена с общини и ДГС в рамките на проекта, вълци са наблюдавани през 2011 

г. в съседната ЗЗ „Студенец“. Границите на двете зони се допират. Според теренните 

наблюдения е възможно индивиди да преминават през зоната използвайки я като стъпково 

местообитание. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, ЗЛ, Бернска 

конвенция – Приложение II, CITES – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 4, 

Червена книга на България – Уязвим, IUCN 2007 – категория незастрашен. 

 

– 2635 Пъстър пор (Vormela peregusna, Guldenstaedt, 1770). Видът освен гори и храсталачни 

съобщества, обитава и открити територии.  
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В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 „Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (P). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 

отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите 

за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 

степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение; 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 

стойност.  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (P). Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; 

Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 

оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната 

оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност.  

 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 

3, Бернска конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, Червена 

книга на България – Уязвим, IUCN 2010 – категория Уязвим. 

 

– 2633 Степен пор (Mustela eversmanii) е един от най-редките български бозайници. Населява 

открити пространства, храни се най-вече с гризачи – лалугери, хомяци, по-рядко с гущери, 

змии, птици. Загубата на местообитания и бракониерството, са причина днес степният пор да 

се среща изключително рядко в България. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 „Река Искър” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (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 (В) не изолирана популация, но на границата на 

района на разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 

оценява на (А) отлична стойност.  

 

В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000181 „Река Вит” и ЗЗ BG0000335 „Карабоаз” е 

отчетено, че няма никакви цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е 

отбелязан като рядък (R). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 

популациите на цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на 

опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
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възстановяване се оценява на (В) добро опазване; Степента на изолираност на популацията, 

съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк 

обхват на разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 

оценява на (А) отлична стойност.  

  

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 

3, Бернска конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 4, Червена книга 

на България – категория уязвим, IUCN 2007 – категория незастрашен. 

 

– 2609 Добруджански среден хомяк (Mesocricetus newtoni) - В България видът е 

разпространен в Добруджа, средната и източната част на Дунавската равнина на запад до 

река Огоста. Среща се и в изолирани находища южно от Стара планина („Бозайниците в 

България”). Степен вид. Среща се в Добруджа, средната и източната част на Дунавската 

равнина на запад до река Огоста (Градев, 2003). Заселва аграрни райони в низините и 

равнините с преобладаване на многогодишни тревисти култури върху тежки почви, като 

числеността му в селскостопанските площи е по-висока, в сравнение с "дивите" тревисти. 

 

В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000613 „Река Искър”, ЗЗ BG0000181 „Река Вит” и 

ЗЗ BG0000335 „Карабоаз” е отчетено, че няма никакви цифрови данни за 

размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много рядък (V). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) 

добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 

възстановяване).  Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 

за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) значима 

стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 

3, Бернска конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2007 

– категория почти застрашен. 

 

- 1335 Лалугер (Spermophilus citellus) - обитава открити необработваеми места, покрити с 

ниска тревна растителност (ливади, пасища, сухи степи, покрайнините на обработваемите 

полета, покрай пътища и др.). Предпочита черноземни почви, канелени горски почви, 

планинско ливадни и др. Видът обитава необработваеми земи (целини, пасища, ливади и 

др.), покрити с ниска тревиста растителност, върху еднородни, слабоуплътнени 

водопропускливи почви. Не заселва обработваеми площи, макар да навлиза в тях за хранене 

(Стефанов, 2006).  
 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 „Река Искър” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
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характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 

възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние 

и лесно възстановяване).  Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на 

разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) 

добра стойност. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като типичен (С). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 

възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние 

и лесно възстановяване).  Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на 

разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 

отлична стойност. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000335 „Карабоаз” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много рядък 

(V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (С) добро или средно опазване. Степента на изолираност на популацията, 

съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк 

обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 

оценява на (В) добра стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 

– Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, Червена книга на България – 

Уязвим, IUCN 2010 – категория Уязвим. 

 

4.2.2.4 Безгръбначни животни, предмет на опазване в BG0000181 Река Вит, BG0000335 

Карабоаз, BG0000613 Река Искър. 

 

Клас Ракообразни (Crustacea): 

- 1032 Бисерна мида (Unio crassus) - обитава реките и потоците в зоната с чисти течащи води 

богати на кислород с корита покрити с дребен чакъл или пясък. Този вид е много 

чувствителен към еутрофикацията. 

 

В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000613 „Река Искър” и ЗЗ BG0000335 „Карабоаз”е 

отчетено, че няма никакви цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е 

отбелязан като рядък (R). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 
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популациите на цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на 

опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 

възстановяване се оценява на (В) добро опазване; Степента на изолираност на популацията, 

съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк 

обхват на разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 

оценява на (В) добра стойност.  

В ЗЗ Карабоаз за периода 2011-2012г. са установени 4 геореферирани находища, докато в ЗЗ 

„Река Искър за същия период не е установено находище.   

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (А) отлично опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 

отлична стойност.  

В ЗЗ Река Вит за периода 2011-2012г. са установени 2 геореферирани находища. 

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Директива 

92/43/ЕИО – Приложение 2.  

  

Клас Насекоми (Insecta) 

 

– 1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo). - жизненият цикъл на вида е свързан със стари 

дъбови дървета, където се развива ларвата му. Предпочита изложени на слънце, болни или 

умиращи стари дъбове (най-вече летен дъб, по-рядко зимен дъб, бук или бряст). 

Предпочитани се овлажнени стволове на слънчеви места във гори на фаза на старост и 

разпадане.  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 „Река Искър” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (С) добро или средно опазване; Степента на изолираност на популацията, 

съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк 

обхват на разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 

оценява на (С) значима стойност. 

Към 2012г. в зоната са установени 14 геореферирани находища. Общата площ на 

подходящите местообитания е 1362,80 ха. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 
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Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (В) добро опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) 

добра стойност.  

Към 2012г. в зоната не са установени геореферирани находища. Общата площ на 

подходящите местообитания е 722,88 ха. 

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение II,   Директива 92/43/ЕИО– Приложение 2 и 4,   IUCN 2010.4  – 

категория уязвим. 

 

– 1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus). Жизненият цикъл на вида е свързан със стари дъбови 

гори. Женската снася яйцата си в стари дъбови пънове. Ларвите се хранят с полуизгнила 

дървесина.  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 „Река Искър” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (С) добро или средно опазване; Степента на изолираност на популацията, 

съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк 

обхват на разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 

оценява на (С) значима стойност. 

Към 2012г. в зоната са установени 3 геореферирани находища. Общата площ на 

подходящите местообитания е 2941,99 ха. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (В) добро опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) 

добра стойност.  

Към 2012г. в зоната са установени 11 геореферирани находища. Общата площ на 

подходящите местообитания е 1583,35 ха. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000335 „Карабоаз” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията на вида и той е изключен от зоната. 

 



ДОСВ  ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА  ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ  

 

 
 80 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение III,  Директива 92/43/ЕИО– Приложение 2,   IUCN 2010.4  – не 

фигурира. 

 

-1089 Буков сечко (Morimus funereus). Видът е свързан със старите букови гори. Ларвата се 

развива в мъртвата дървесина в буковите дървета.  

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000613 „Река Искър” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (С) 

добро или средно опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) 

значима стойност. 

Към 2012г. в зоната не са установени геореферирани находища. Общата площ на 

подходящите местообитания е 2972,70 ха. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (В) добро опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) 

добра стойност.  

Към 2012г. в зоната не са установени геореферирани находища. Общата площ на 

подходящите местообитания е 1159,36 ха. 

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2,  Директива 

92/43/ЕИО– Приложение 2,   IUCN 2010.4  – категория уязвим. 

 

– 1087 Алпийска розалия (Rosalia alpine). Рядък вид, обитаващ стари букови масиви с 

надморска височина 500 – 1000 м. Ларвата е изключително свързана с тези гори.  

 

В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000613 „Река Искър”, ЗЗ BG0000181 „Река Вит” и 

ЗЗ BG0000335 „Карабоаз” е отчетено, че липсват всякакви данни за популацията на вида 

и същият е изваден от стандартните формуляри до намиране на доказателства за наличие на 

вида.  

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕИО– Приложение 2,   IUCN 2010.4  – 

категория уязвим. 
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– 1037 Офиогомфус (Ophiogomphus cecilia).  

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000335 „Карабоаз” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 

се оценява на (А) отлично опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (А) почти изолирана популация; Цялостната 

оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност.  

Към 2012г. в зоната не са установени геореферирани находища.  

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Директива 

92/43/ЕИО – Приложение 2.  

 

- 4064 Ивичест теодоскус (Theodoxus transversalis) - предпочита твърд субстрат - каменисто 

дъно, по-рядко дребен чакъл, води с високо съдържание на кислород (5.5-9.5 mg/l), по-ниска 

скорост на течението (0.29-1.01 m/s), температура на водата 9-22оС и рН 7.5-8.3 (Angelov 

2000). Видът е чувствителен към замърсяване. 

 

В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000613 „Река Искър”, ЗЗ BG0000181 „Река Вит” и 

ЗЗ BG0000335 „Карабоаз” е отчетено, че няма никакви цифрови данни за 

размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много рядък (V). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 

отлично опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 

степен за вида се оценява на (С) неизолирана популация в широк обхват на разпространение; 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 

стойност.  

В ЗЗ Карабоаз към 2012г. е установено 1 геореферирано находище. Общата площ на 

ефективно заетото местообитание е 28,27ха. 

В ЗЗ Река Искър към 2012г. не са установени геореферирани находища. Общата площ на 

потенциалните местообитания е 177,08 ха. 

В ЗЗ Река Вит към 2012г. не са установени геореферирани находища. Общата площ на 

подходящите местообитания е 120,89 ха. 

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Директива 

92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория Застрашен.  

 

4.2.2.5 Растения, предмет на опазване в BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, 

BG0000613 Река Искър 

 В стандартните Натура 2000 формуляри на защитените зони не са описани видове 

растения, които са предмет на целенасочено опазване по Приложение II на Директива 

92/43/ЕИО. 
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4.2.2.6 Птици, предмет на опазване в BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, 

BG0000613 Река Искър 

В стандартните Натура 2000 формуляри на защитените зони не са описани видове птици, 

които са предмет на целенасочено опазване по Приложение I на Директива 79/409/ЕЕС.  

 

5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на 

елементите на проекта за ОУПО върху предмета и целите на опазване 

на защитените зони 

5.1  Описание и анализ на въздействието на ОУП на община Долна Митрополия 

върху типовете природни местообитания и видовете, предмет на опазване в 

защитените зони, степен на въздействие  

За оценка на степента на въздействие на елементите на ОУП върху местообитанията и 

видовете предмет на опазване в защитените зони е използвана 10-степенна скала на оценка, 

която позволява да се отчетат различните параметри на значимостта на едно въздействие, 

спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие. Степените на 

използваната скала на оценка са представени по – долу в Таблица No 5.1  и Таблица No 5.2.   

 

Таблица №  5.1 
Матрица за оценка степента на въздействие 

Степен К р и т е р и и 
0 Реализацията на проекта не оказва въздействие. 
1 Реализацията на проекта има незначително до много слабо отрицателно въздействие.  

2 
Реализацията на проекта може да предизвика временни отрицателни въздействия. Тук могат да се 

отнесат и въздействията с изцяло обратим характер непосредствено след преустановяването им.  

3 
Реализацията на проекта може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия. Тук могат 

да се отнесат и обратимите въздействие в по – дългосрочен план след преустановяването им.  

4 

Реализацията на проекта може да предизвика вторични отрицателни въздействия.  Тук могат да се 

отнесат и средносрочните въздействия с период между 1 и 2 г, които при прилагане на стандартни 

превантивни мерки са в приемливи граници. Въздействията са до голяма степен обратими и без 

прилагане на специални възстановителни мероприятия.  

5 

Реализацията на проекта може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия. Тук могат да 

се отнесат и дългосрочните въздействия с период над 2 г., които при прилагане на допълнително 

препоръчани превантивни и смекчаващи мерки са в приемливи граници.  Въздействията са 

частично обратими без прилагане на специални възстановителни мероприятия.  

6 

Реализацията на проекта може да предизвика синергични въздействия. Тук могат да се отнесат и 

дългосрочните въздействия с период над 2 г, които при прилагане на допълнително препоръчани 

ограничителни мерки са допустими.  Въздействията, без специални възстановителни мероприятия  

са слабо обратими.   

7 
Реализацията на проекта може да предизвика вторични, кумулативни, синергични отрицателни 

въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсиращи мерки. 

8 

Реализацията на проекта може да предизвиква значителни, вторични, кумулативни, синергични 

отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез 

смекчаващи/компенсиращи мерки. 

9 

Реализацията на проекта предизвиква значителни, средносрочни или дългосрочни/постоянни 

отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез 

смекчаващи/компенсиращи мерки. 

10 
Реализацията на проекта предизвиква значително и постоянно/необратимо отрицателно 

въздействие. Въздействието не може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсиращи мерки. 

 

При прилагане на изнесената по – горе матрицата могат да бъдат диференцирани 5 прага на 

въздействие: 
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Таблица № 5.2 
Степен Критерии 

0 Реализацията на проекта не оказва въздействие. 

От 1 до 3 
Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки освен 

спазване на най-добрите практики при строителството и експлоатацията; 

От 4 до 6 
Средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация с други 

фактори и да се препоръчат мерки за намаляване, ограничаване или премахване; 

От 7 до 9 
Значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато чрез избор на 

алтернативи или прилагане на смекчаващи и компенсаторни мерки. 

10 

Реализацията на проекта предизвиква значително и постоянно/необратимо отрицателно 

въздействие, което не може да бъде премахнато или сведено до допустимо чрез 

смекчаващи/компенсаторни мерки. При тази степен на въздействие се прилага нулевата 

алтернатива.  

 
 

5.1.1  Очаквани влияния и степен на въздействие върху местообитанията,  предмет на 

опазване в BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, BG0000613 Река Искър 

 

Оценката на степента на въздействие върху природните местообитания (по Дир.  92/43/ЕИО) 

в BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, BG0000613 Река Искър на ОУП за община 

Долна Митрополия 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. консервационният 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 и предвид характеристиките на ОУПО, в резултат от цялостната му реализация е 

възможна слаба фрагментация от УЗ за алтернативно земеделие - За на някои от 

местообитанията, предмет на опазване в границите на ЗЗ и то само при условие, че при 

ползването на земеделските земи като такива се променят основни характеристики на 

ландшафта.  

 

Засегнатите площи от УЗ За в ОУП спрямо природните местообитания по кодове са 

съответно 3,08 ха от местообитание 3150; 1,49 ха от местообитание 3270; 15,95 ха от 

местообитание 6210; 17,05 ха от местообитание 6240; 33 ха и 90,04 ха от местообитание 

6250; 202,3 ха от местообитание 6430; 23,32 ха от местообитание 91EO; 25,82 ха от 

местообитание 91FO; 2,42 ха от местообитание 91HO; и 6,06 ха от местообитание 92AO. На 
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практика заетите от УЗ За терени и в момента се ползват като земеделски земи и не се очаква 

загуба на площ от посочените местообитания. Независимо от това в т.6 на ДОСВ е 

определена мярка да не се допуска намеса в естествените характеристики на ливади, пасища 

и мери, попадащи в обхвата на ЗЗ и определени като зони за алтернативно земеделие – За. 

 

Засегнатата площ от УЗ Защитни гори - Гз в ОУПО от природно местообитание с код 6250 

е 90,04 ха. като на практика, предвид предназначението на УЗ въздействие не се очаква.  

 

От реализацията на УЗ Смесена многофункционална зона – СМФ, разположена северно от 

землището на с. Подем до границата на ЗЗ BG0000181 Река Вит не се очаква въздействие 

върху ЗЗ предвид много малката площ от зоната, която се засяга (9 кв.м.). 

 

Останалите устройствени зони Жм1, Пп1 при с.Брегаре не засягат природни местообитания.  

 

Влиянието и въздействието от реализацията на ОУП върху всички местообитания, включени 

в предмета на опазване на BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, BG0000613 Река 

Искър е представена в следната таблица:   

   Таблица №  5.3 
Очаквано въздействие върху местообитанията предмет на опазване в BG0000181 Река Вит,  

BG0000335 Карабоаз, BG0000613 Река Искър.  

Хабитат 

(код) 

Начин на 

въздействие 
Времетраене Продължителност 

Кум. 

ефект 

Вид на 

въздействието 

Критерий, по който се 

въздейства 

Пряко Непряко 
Времен

но 
Постоянно 

Краткот

райно 

Среднот

райно 

Дълго 

трайно 
Отр. Полож. 

Загуба 

на площ 

(%) 

Каче-  

ство 

Перспе 

ктиви 

1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3150 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

3260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3270 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

6110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6210* 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

6240* 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

6250 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

6430 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

8210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91I0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91F0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

91H0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

91MO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91ZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  91E0* 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

92A0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

92DO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

5.1.2 Очаквани влияния и степен на въздействие върху рибите, предмет на опазване в 
BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, BG0000613 Река Искър 

Новопроектираните устройствени зони не засягат потенциални или ефективно заети 

местообитания на видовете риби, предмет на опазване в защитените зони (вж.приложение 

№11.2).  
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Реализацията на разглеждания ОУПО не е свързана със заустване на непречистени 

отпадъчни води. При спазване на нормативните изисквания за третиране на отпадъците, не 

се очаква въздействие от реализацията на ОУПО върху местообитанията и популацията на 

видовете риби, предмет на опазване в защитената зона.  

 

Обобщеното въздействие върху рибите, включени в предмета на опазване на защитената 

зона, съгласно матрицата за оценка на степента на въздействие, представена в Таблица 

№5.4, е както следва: 

Таблица № 5.4 
РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степента на въздействие 

Балкански щипок    S. aurata 0 Липсва въздействие. 

Високотел бибан  G. baloni 0 Липсва въздействие. 

Белопера кротушка  G. albipinnatus 0 Липсва въздействие. 

Виюн  M. fossilis 0 Липсва въздействие. 

Голям щипок C. elongata 0 Липсва въздействие. 

 Голяма вретенарка  Z. zingel 0 Липсва въздействие. 

Горчивка       Rh. sericeus 0 Липсва въздействие. 

Ивичест бибан   G. schraetzer 0 Липсва въздействие. 

Малка вретенарка   Z. streber 0 Липсва въздействие. 

Обикновен щипок  C. taenia 0 Липсва въздействие. 

Распер   A. aspius 0 Липсва въздействие. 

Сабица   P. cultratus 0 Липсва въздействие. 

Украинска минога                           E. mariae 0 Липсва въздействие. 

Черна мряна               B. meridionalis 0 Липсва въздействие. 

 

5.1.3 Очаквани влияния и степен на въздействие върху херпетофауната, предмет на 

опазване в BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, BG0000613 Река Искър 

Части от новопроектираните устройствени зони в ОУП - Жм1, Пп1, Са и СМФ попадат в 

границите на ЗЗ BG0000613 Река Искър. Площите от УЗ засягат местообитания на 

червенокоремната бумка в ЗЗ, съответно 0,04 ха от Жм1, 0,94 ха от Пп1, 1,79 ха от Са и 0,64 

ха от СМФ. Площите от УЗ, които засягат местообитания на добруджанския тритон в ЗЗ, са 

съответно 0,04 ха от Жм1, 0,49 ха от Пп1, 1,79 ха от Са и 0,64 ха от СМФ. Площите от УЗ, 

които засягат местообитания на големия гребенест тритон в ЗЗ, са 0,01 ха от Са.  

 

Очаква се средно по степен въздействие върху местообитания на видовете Bombina bombina, 

Triturus karelinii и Triturus dobrogicus, предмет на опазване в ЗЗ, поради е предвидена мярка 

застрояванията в устройствени зони в проекта на ОУП Жм1 с площ от 0,0447 ха и Пп1 с 

площ от 0,9364 ха в землището на с. Брегаре да се осъществят извън границите на ЗЗ 

BG0000613 Река Искър.  

 

Двата броя устройствени зони СМФ в проекта на ОУП, които са разположени на 2 съседни 

имота в землището на с. Ставерци с обща площ от 0,6405 ха, както и устройствената зона Са 

в землището на с.Ореховица не се очаква да окажат допълнително негативно въздействие 

върху предмета и целите на опазване на ЗЗ BG0000613 Река Искър, тъй като с реализацията 

на ОУП се придава устройствен статут на вече урбанизирана територия. 

 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_5.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000181/BG0000181_PS_133.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_12.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000181/BG0000181_PS_133_2.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_6.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_7.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_3.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_8.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000181/BG0000181_PS_133_7.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_133_9.zip
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Въздействия от новопроектираните УЗ в ОУП върху земноводните, предмет на опазване в 

BG0000181 Река Вит – няма.  

 

Въздействия от новопроектираните УЗ в ОУП върху земноводните, предмет на опазване в 

BG0000335 Карабоаз – няма.  

 

Обобщеното въздействие върху видовете земноводни, предмет на опазване в ЗЗ, съгласно 

матрицата за оценка на степента на въздействие, представена в Таблица № 5.5, е както 

следва: 

Таблица № 5.5 
ЗЕМНОВОДНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степента на въздействие 

Жълтокоремна бумка Bombina variegata 0 Липсва въздействие. 

Червенокоремна бумка Bombina bombina 

4 Средно по степен въздействие, което е 

необходимо да се отчете в комбинация с други 

фактори и да се препоръчат мерки за 

намаляване, ограничаване или премахване 

Голям гребенест тритон Triturus karelinii 

2 Слабо въздействие, което може да бъде 

избегнато без прилагане на специални мерки 

освен спазване на най-добрите практики при 

строителството и експлоатацията; 

Добруджански тритон Triturus dobrogicus 

4 Средно по степен въздействие, което е 

необходимо да се отчете в комбинация с други 

фактори и да се препоръчат мерки за 

намаляване, ограничаване или премахване 

Части от новопроектираните устройствени зони в ОУП - Жм1, Пп1, Са и СМФ попадат в 

границите на ЗЗ BG0000613 Река Искър и засягат местообитания на обикновената блатна 

костенурка, съответно 0,04 ха от Жм1, 0,94 ха от Пп1, 1,79 ха от Са и 0,21 ха от СМФ. 

Площите от УЗ, които засягат местообитания на смока в ЗЗ, са съответно 0,04 ха от Жм1, 

0,94 ха от Пп1, 1,79 ха от Са и 0,64 ха от СМФ. Площите от УЗ, които засягат местообитания 

на шипобедрената костенурка в ЗЗ, са съответно 0,04 ха от Жм 1, 0,91 ха от Пп 1 и 1,79 ха от 

Са.  

 

Очаква се средно по степен въздействие върху местообитания на видовете Emys orbicularis, 

Testudo graeca и Elaphe sauromates, предмет на опазване в ЗЗ, поради е предвидена мярка 

застрояванията в устройствени зони в проекта на ОУП Жм1 с площ от 0,0447 ха и Пп1 с 

площ от 0,9364 ха в землището на с. Брегаре да се осъществят извън границите на ЗЗ 

BG0000613 Река Искър.  

 

Двата броя устройствени зони СМФ в проекта на ОУП, които са разположени на 2 съседни 

имота в землището на с. Ставерци с обща площ от 0,6405 ха, както и устройствената зона Са 

в землището на с.Ореховица не се очаква да окажат допълнително негативно въздействие 

върху предмета и целите на опазване на ЗЗ BG0000613 Река Искър, тъй като с реализацията 

на ОУП се придава устройствен статут на вече урбанизирана територия. 

 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_6.zip
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Въздействия от новопроектираните УЗ в ОУП върху влечугите, предмет на опазване в 

BG0000181 Река Вит – няма.  

 

Въздействия от новопроектираните УЗ в ОУП върху влечугите, предмет на опазване в 

BG0000335 Карабоаз – няма.  

 

Обобщеното въздействие върху влечугите, предмет на опазване в ЗЗ, съгласно матрицата за 

оценка на степента на въздействие, представена в Таблица № 5.6, е както следва: 

 

Таблица № 5.6 
ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степента на въздействие 

Обикновена блатна костенурка       Emys orbicularis 4 Средно по степен въздействие, което е 

необходимо да се отчете в комбинация с други 

фактори и да се препоръчат мерки за намаляване, 

ограничаване или премахване 

Шипоопашата костенурка Testudo hermanni 0 Липсва въздействие. 

Шипобедрена костенурка Testudo graeca 4 Средно по степен въздействие, което е 

необходимо да се отчете в комбинация с други 

фактори и да се препоръчат мерки за намаляване, 

ограничаване или премахване 

Смок   E. sauromates 4 Средно по степен въздействие, което е 

необходимо да се отчете в комбинация с други 

фактори и да се препоръчат мерки за намаляване, 

ограничаване или премахване 

 

5.1.4 Очаквани влияния и степен на въздействие върху бозайниците, предмет на 

опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, BG0000613 Река Искър  
 

Бозайници (без прилепи): 

Части от новопроектираните устройствени зони в ОУП - Жм1, Пп1, Са и СМФ попадат в 

границите на BG0000613 Река Искър и засягат местообитания на степния пор в ЗЗ,  

съответно 0,04 ха от Жм1, 0,91 ха от Пп1, 1,1 ха от Са и 0,64 ха от СМФ. Площите от УЗ, 

които засягат местообитания на лалугера в ЗЗ, са съответно 0,74 ха от Пп1 и 1,1 ха от Са. 

Площите от УЗ, които засягат местообитания на пъстрия пор в ЗЗ, са съответно 0,04 ха от 

Жм1, 0,94 ха от Пп1, 1,79 ха от Са и 0,64 ха  от СМФ.  

 

Предвидена е мярка застрояванията в устройствени зони в проекта на ОУП Жм1 с площ от 

0,0447 ха и Пп1 с площ от 0,9364 ха в землището на с. Брегаре да се осъществят извън 

границите на ЗЗ BG0000613 Река Искър т.к. засягат потенциални местообитания на видовете 

Лалугер (S.citellus), Степен пор (M.eversmannii) и Пъстър пор (V.peregusna). 

 

Двата броя устройствени зони СМФ в проекта на ОУП, които са разположени на 2 съседни 

имота в землището на с. Ставерци с обща площ от 0,6405 ха, не се очаква да окажат 

допълнително негативно въздействие върху бозайниците, предмет на опазване в ЗЗ 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_134_2.zip
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BG0000613 Река Искър, тъй като с реализацията на ОУП се придава устройствен статут на 

вече урбанизирана територия. 

 

Устройствена зона Са в проекта на ОУП с площ от 0,688 ха в землището на с. Ореховица 

също се предвижда да се изгради на вече съществуваща територия и не се очаква 

допълнително негативно въздействие върху бозайниците, предмет и цел на опазване в ЗЗ 

BG0000613 Река Искър. 

 

Въздействия от новопроектираните УЗ в ОУП върху бозайниците, предмет на опазване в 

BG0000181 Река Вит – няма.  

 

Въздействия от новопроектираните УЗ в ОУП върху бозайниците, предмет на опазване в 

BG0000335 Карабоаз – няма.  

Обобщеното въздействие върху бозайниците (без прилепи), включени в предмета на 

опазване на ЗЗ, съгласно матрицата за оценка на степента на въздействие, представена в 

Таблица № 5.7, е както следва: 

Таблица № 5.7 
БОЗАЙНИЦИ (без прилепи), включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степента на въздействие 

Видра L. lutra 0 Липсва въздействие 

Европейски вълк C. lupus 0 Липсва въздействие 

Добруджански хомяк   M. newtoni 0 Липсва въздействие 

Лалугер   S. citellus 4 Средно по степен въздействие, което е необходимо да се 

отчете в комбинация с други фактори и да се препоръчат 

мерки за намаляване, ограничаване или премахване 

Пъстър пор        V. peregusna 4 Средно по степен въздействие, което е необходимо да се 

отчете в комбинация с други фактори и да се препоръчат 

мерки за намаляване, ограничаване или премахване 

Степен пор          M. eversmanni 4 Средно по степен въздействие, което е необходимо да се 

отчете в комбинация с други фактори и да се препоръчат 

мерки за намаляване, ограничаване или премахване 

 

Разред Прилепи (Chiroptera): 

- 1307 Остроух нощник (Myotis blythii) Части от новопроектираните устройствени зони в 

ОУПО - Жм1, Пп1, Са и СМФ попадат в границите на ЗЗ BG0000613 Река Искър. Площите 

от УЗ, които представляват коридори за вида в ЗЗ, са съответно 0,04 ха от Жм1, 0,94 ха от 

Пп1, 1,79 ха от Са и 0,64 ха от СМФ. Площите от УЗ, които представляват потенциални 

местообитания за вида в ЗЗ, са съответно 0,04 ха от Жм1, 0,55 ха от Пп1 и 0,64 ха от СМФ. 

Площите от УЗ, които представляват трофични местообитания на вида в ЗЗ, са съответно 

0,38 ха от Пп1 и 0,02 ха от Са. Площите от УЗ, които представляват зимни убежища на вида 

в ЗЗ, са съответно 0,03 ха от Жм 1, 0,94 ха от Пп 1 и 0,69 ха от Са.  

Общата пригодна площ в границите на защитената зона е 505.7 ha (5.1% от площта на 

защитената зона). В обхвата на устройствени зони в проекта на ОУП Жм1 и Пп1 в ЗЗ 

BG0000613 Река Искър в землището с. Брегаре попада хабитат с висока пригодност за вида. 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_135_2.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_135_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_135_3.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_135.zip
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Затова е предвидена мярка застрояванията в УЗ Жм1 и Пп1 в землището на с. Брегаре да се 

осъществят извън границите на ЗЗ BG0000613 Река Искър. 

- 1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinni) Част от новопроектираната устройствена зона 

Са в ОУП попада в границите на ЗЗ BG0000613 Река Искър. Площта от Са, която 

представлява потенциално местообитание на вида в ЗЗ, е 0,3 ха.  

Общата пригодна площ в границите на защитената зона според потенциалното 

местообитание на вида е 121 ha (1.2% от площта на защитената зона). В обхвата на УЗ не 

попадат местообитания с висока пригодност за вида. 

-1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) Части от новопроектираните устройствени 

зони в ОУП - Жм1, Пп1, Са и СМФ попадат в границите на ЗЗ BG0000613 Река Искър. 

Площите от УЗ, които представляват коридори за вида в ЗЗ, са съответно 0,04 ха от Жм1, 

0,94 ха от Пп1, 1,79 ха от Са и 0,64 ха от СМФ. Площите от УЗ, които представляват 

потенциални местообитания за вида в ЗЗ, са съответно 0,02 ха от Жм1, 0,48 ха от Пп1 и 0,64 

ха от СМФ. Площите от УЗ, които представляват зимни убежища на вида в ЗЗ, са съответно 

0,03 ха от Жм1, 0,94 ха от Пп1 и 0,69 ха от Са.   

Общата пригодна площ в границите на защитената зона според потенциалното 

местообитание на вида е 302.8 ha (3.0 % от площта на защитената зона). В обхвата на УЗ не 

попадат местообитания с висока пригодност за вида. 

 

- 1324 Голям нощник (Myotis myotis) Части от новопроектираните устройствени зони в ОУП - 

Жм1, Пп1, Са и СМФ попадат в границите на BG0000613 Река Искър. Площите от УЗ, които 

представляват коридори за вида в ЗЗ, са съответно 0,04 ха от Жм1, 0,94 ха от Пп1, 1,79 ха от 

Са и 0,64 ха от СМФ. Площите от УЗ, които представляват потенциални местообитания за 

вида в ЗЗ, са съответно 0,04 ха от Жм1, 0,57 ха от Пп1 и 0,64 ха от СМФ. Площите от УЗ, 

които представляват трофични местообитания на вида в ЗЗ, са съответно 0,38 ха от Пп1 и 

0,02 ха от Са. Площите от УЗ, които представляват зимни убежища на вида в ЗЗ, са 

съответно 0,03 ха от Жм1, 0,94 ха от Пп1 и 0,69 ха от Са.  

Общата пригодна площ в границите на защитената зона според потенциалното 

местообитание на вида е 393.8 ha (3.9% от площта на защитената зона). В обхвата на УЗ не 

попадат местообитания с висока пригодност за вида. 

- 1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus, Schreber, 1774). Новопроектираните 

устройствени зони в ОУП не попадат в потенциални местообитания на вида в границите на 

ЗЗ BG0000613 Река Искър и ЗЗ BG0000181 Река Вит. Общата пригодна площ в границите на 

ЗЗ BG0000613 Река Искър според потенциалното местообитание на вида е 529 ha (5.29% от 

площта на защитената зона), а в ЗЗ BG0000181 Река Вит е 461ha (8,07% от площта на 

защитената зона). В обхвата на УЗ не попадат местообитания с висока пригодност за вида. 

- 1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii) Части от новопроектираните устройствени 

зони в ОУП - СМФ попадат в границите на BG0000613 Река Искър. Площта от СМФ, която 

представлява потенциално местообитание на вида в ЗЗ, е 0,44 ха.  
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Общата пригодна площ в границите на защитената зона според потенциалното 

местообитание на вида е 3165 ha (31,6% от площта на защитената зона). В обхвата на УЗ не 

попадат местообитания с висока пригодност за вида. 

- 1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) Част от новопроектираната 

устройствена зона в ОУП - Са попада в границите на BG0000613 Река Искър. Площта от Са, 

която представлява трофичен хабитат на вида в ЗЗ, е 0,01 ха.  

Общата пригодна площ в границите на защитената зона според потенциалното 

местообитание на вида е 0.0 ha (0.0% от площта на защитената зона). В обхвата на УЗ не 

попадат местообитания с висока пригодност за вида. 

- 1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) Част от новопроектираната устройствена зона 

в ОУП - СМФ попада в границите на BG0000613 „Река Искър“. Площта от СМФ, която 

представлява потенциално местообитание на вида в ЗЗ е 0,59 ха. Площта от СМФ, която 

представлява трофичен хабитат на вида в ЗЗ е 0,59 ха.  

В обхвата на УЗ не попадат местообитания с висока пригодност за вида. 

- 1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum). Части от новопроектираните 

устройствени зони в ОУП - Жм1, Пп1, Са и СМФ попадат в границите на BG0000613 „Река 

Искър“. Площите от УЗ, които представляват коридори за вида в ЗЗ, са съответно 0,04 ха от 

Жм1, 0,94 ха от Пп1, 0,69 ха от Са и 0,64 ха от СМФ. Площите от УЗ, които представляват 

зимни убежища на вида в ЗЗ са съответно 0,04 ха от Жм1, 0,56 ха от Пп1 и 0,64 ха от СМФ. 

Площите от УЗ, които представляват ловни местообитания на вида в ЗЗ, са съответно 0,03 ха 

от Жм1, 0,94 ха от Пп1 и 0,69 ха от Са.  

Общата пригодна площ в границите на защитената зона според потенциалното 

местообитание на вида е 57.3 ha (0.6% от площта на защитената зона). В обхвата на УЗ в не 

попадат местообитания с висока пригодност за вида. В близост до УЗ СМФ в ЗЗ BG0000613 

Река Искър в землището на с. Ставерци попада хабитат с висока пригодност за вида. Не се 

очаква негативно въздействие от УЗ, тъй като с реализацията на ОУП се придава 

устройствен статут на вече застроена урбанизирана територия. 

- 1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros). Части от новопроектираните 

устройствени зони в ОУП - Пп1, Са и СМФ представляват потенциални местообитания на 

вида в ЗЗ и заемат съответно 0,36 ха от Пп1, 0,99 ха от Са и 0,13 ха от СМФ.  

Общата пригодна площ в границите на защитената зона според потенциалното 

местообитание на вида е 0.2 ha (0.0% от площта на защитената зона). В обхвата на УЗ не 

попадат местообитания с висока пригодност за вида. 

 - 1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) Част от новопроектираната устройствена 

зона в ОУП - Са попада в границите на BG0000613 Река Искър. Площта от УЗ, която 

представлява трофичен хабитат на вида в ЗЗ, е 0,01 ха от Са.  

Общата пригодна площ в границите на защитената зона според потенциалното 

местообитание на вида е на 0.3 ha (0.0 % от площта на защитената зона). В обхвата на УЗ не 

попадат местообитания с висока пригодност за вида. 
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Районът се обитава от относително богата прилепна фауна поради благоприятните условия 

на средата, изразяващи се в разнородност на местообитанията, запазени дъбови гори и 

наличие на големи открити площи (пасища и ливади) в близост до горските масиви. В 

стандартния формуляр са включени 11 вида, от които половината от тях са свързани пряко с 

горските екосистеми, а другите са видове, които се изхранват основно в открити територии и 

живеят в населени места или скални местообитания. За описаните по-горе 11 вида 

прилепи, предмет на опазване по Приложение II на Директива 92/43/ЕИО, може да се 

направи изводът, че в обхвата на новопроектираните устройствени зони Жм1, Пп1, Са 

и СМФ, части от които попадат в BG0000613 Река Искър, се очакват слаби въздействия 

върху видовете прилепи, предмет на опазване в тях.  Тези въздействия могат да бъде 

избегнати без прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при 

строителството и експлоатацията като минимизиране на въздействията от шумово и 

светлинно замърсяване върху популациите им. Части от новопроектираните УЗ Жм1, Пп1, 

Са и СМФ, които попадат в обхвата на BG0000613 Река Искър, представляват потенциални, 

трофични и ловни местообитания, зимни убежища или коридори за гореописаните видове 

прилепи.  

В обхвата на УЗ Са в ЗЗ BG0000613 Река Искър в землището с. Брегаре попада хабитат с 

висока пригодност за вида Остроух нощник. Затова е предвидена мярка застрояванията в 

устройствени зони в проекта на ОУП Жм1 с площ от 0,0447 ха и Пп1 с площ от 0,9364 ха в 

землището на с. Брегаре да се осъществи извън границите на ЗЗ BG0000613 Река Искър. В 

близост до УЗ СМФ в ЗЗ BG0000613 Река Искър в землището на с. Ставерци попада хабитат 

с висока пригодност за вида голям подковонос. Не се очаква негативно въздействие от УЗ, 

тъй като с реализацията на ОУП се придава устройствен статут на вече застроена 

урбанизирана територия. 

Реализирането на дейностите в УЗ в ОУП няма да окаже трайна промяна на естествените 

характеристики, тъй като не се очаква пряко въздействие върху индивидите. Не се прекъсват 

трайно характерни ландшафтни елементи, използвани от видовете прилепи по време на 

миграции в ЗЗ. Устройствените зони в плана не могат да бъдат считани за фактор, 

предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията. Пространствената 

фрагментация е с незначително въздействие и няма да предизвика структурни промени в 

популацията.  

Обобщеното въздействие върху прилепите, предмет на опазване в защитените зони, съгласно 

матрицата за оценка на степента на въздействие, представена в Таблица № 5.8, е както следва: 

Таблица № 5.8 
ПРИЛЕПИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степента на въздействие 

Широкоух прилеп Barbastella barbastellus 0 Липсва въздействие 

Голям нощник Myotis myotis 1 Слабо въздействие, което може да бъде 

избегнато без прилагане на специални мерки 

освен спазване на най-добрите практики при 

строителството и експлоатацията 

Голям подковонос Rhinolophus ferrumequinum 3 Слабо въздействие, което може да бъде 

избегнато без прилагане на специални мерки 

освен спазване на най-добрите практики при 
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строителството и експлоатацията. 

Малък подковонос Rhinolophus hipposideros 0 Липсва въздействие 

Подковонос на Мехели   (Rh. mehelyi) 1 Слабо въздействие, което може да бъде 

избегнато без прилагане на специални мерки 

освен спазване на най-добрите практики при 

строителството и експлоатацията. 

Остроух нощник     M. blythii 4 Средно по степен въздействие, което е 

необходимо да се отчете в комбинация с 

други фактори и да се препоръчат мерки за 

намаляване, ограничаване или премахване 

Средиземноморски 

подковонос   

Rh. Blasii 0 Липсва въздействие 

Трицветен нощник  M. emarginatus 1 Слабо въздействие, което може да бъде 

избегнато без прилагане на специални мерки 

освен спазване на най-добрите практики при 

строителството и експлоатацията. 

Дългоух нощник M_bechsteinii 1 Слабо въздействие, което може да бъде 

избегнато без прилагане на специални мерки 

освен спазване на най-добрите практики при 

строителството и експлоатацията. 

Дългокрил прилеп   M. schreibersii 1 Слабо въздействие, което може да бъде 

избегнато без прилагане на специални мерки 

освен спазване на най-добрите практики при 

строителството и експлоатацията. 

Дългопръст нощник M. capaccinii 1 Слабо въздействие, което може да бъде 

избегнато без прилагане на специални мерки 

освен спазване на най-добрите практики при 

строителството и експлоатацията. 

Южен подковонос Rh. Euryale 1 Слабо въздействие, което може да бъде 

избегнато без прилагане на специални мерки 

освен спазване на най-добрите практики при 

строителството и експлоатацията. 

 

 

5.1.5 Очаквани влияния и степен на въздействие върху безгръбначните животни, 

предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, BG0000613 Река 

Искър 

Клас Ракообразни (Crustacea): 

Новопроектираните устройствени зони в ОУПО не са определени като потенциални 

местообитания на видовете ракообразни, предмет на опазване в ЗЗ. 

 

Реализацията на разглеждания ОУПО не е свързана със заустване на непречистени 

отпадъчни води. При спазване на нормативните изисквания за третиране на отпадъците, не 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_10.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_2.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_6.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_6.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000613/BG0000613_PS_136_1.zip
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се очаква въздействие от реализацията на ОУПО върху местообитанията и популацията на 

бисерната мида в ЗЗ. 

 

Клас Насекоми (Insecta): 

Новопроектираните УЗ в ОУПО, части от които попадат в BG0000613 Река Искър, не са 

определени като потенциални местообитания на видовете безгръбначни животни, в частност 

насекоми. Следователно не се очакват преки или косвени въздействия върху техните 

местообитания. УЗ в ОУП не се очаква да предизвикат структурни промени в популациите 

им и бариерен ефект при използване на потенциални местообитания, както и не са 

непреодолима пречка при придвижването на индивидите.   

 

Площта от 0,06 ха от УЗ Са, която попада в потенциално местообитание на вида 

Ophiogomphus cecilia ще е върху вече съществуваща територия и не се очаква допълнително 

негативно въздействие върху предмета и целите на опазване на ЗЗ. Очаква се слабо 

въздействие върху местообитание на вида, което може да бъде избегнато без прилагане на 

специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строителството и 

експлоатацията. 

Обобщеното въздействие върху безгръбначните животни, предмет на опазване в ЗЗ, съгласно 

матрицата за оценка на степента на въздействие, представена в Таблица № 5.9, е както 

следва:        

Таблица № 5.9 
БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степента на въздействие 

Бисерна мида Austropotamobius torrentium 0 Липсва въздействие 

Обикновен сечко Cerambyx cerdo 0 Липсва въздействие 

Бръмбар рогач Lucanus cervus 0 Липсва въздействие 

Буков сечко Morimus funereus 0 Липсва въздействие 

Алпийска розалиа Rosalia alpina 0 Липсва въздействие 

Ивичест теодоксус T. transversalis 0 Липсва въздействие 

Офиогомфус    O. cecilia 3 Слабо въздействие, което може да бъде 

избегнато без прилагане на специални 

мерки освен спазване на най-добрите 

практики при строителството и 

експлоатацията. 

 

5.1.6 Очаквани влияния и степен на въздействие върху растенията, предмет на 

опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, BG0000613 Река Искър 

В стандартните Натура 2000 формуляри на защитените зони не са описани видове растения, 

които са предмет на целенасочено опазване по Приложение II на Директива 92/43/ЕИО. 

Следователно не може да се очакват преки или косвени въздействия от новопроектираните 

УЗ в ОУПО. 

 

 

  

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000335/BG0000335_PS_132_6.zip
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5.2  Описание и анализ на въздействието на ОУПО върху целостта на 

защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели  

(загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване 

на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.), както по 

време на реализацията, така и при експлоатацията на елементите на 

разглеждания ОУПО 

5.2.1  Преки въздействия  

Унищожаване (загуба) на местообитания 

– По отношение на местообитанията, предмет на опазване:  

– естественото им разпространение (ареал) и площите, които покрива този ареал; 

– специфичната структура и функции, които са необходими за дългосрочното им 

поддържане; 

– състоянието на запазеност на характерните видове и консервационния им статус. 

–  

– По отношение на животинските видове, предмет на опазване:  

– Популациите на съответните целеви видове ще се задържат в дългосрочен план 

като жизнеспособни елементи; 

– Естественият ареал на видовете няма да има влияние върху структурата и 

функциите на техните популации. 

 

Общите въздействия могат да бъдат свързани със слаби до средни преки и кумулативни 

въздействия в границите на ЗЗ BG0000613 Река Искър, изразени в засягане на части от някои 

от местообитанията, за което са предложени и съответните превантивни мерки, на база на 

които ще се запазят тяхното сегашно състояние, площ, структура и функции. Не се налага 

мярка за отпадането на УЗ За и Гз от ОУПО, тъй като се засягат съществуващи вече 

земеделски земи и горски територии, в които няма да има строителна намеса, не се променя 

статута им и се запазва съществуващото положение, ландшафта и естествените 

характеристики. 

 

На Приложение № 2 към ОСВ е даден картен материал с нанесено местоположение на 

елементите на разглеждания ОУПО спрямо ЗЗ BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, 

BG0000613 Река Искър както и спрямо предмета и целите на опазване в тях.         

Фрагментация  

Няма и не се очаква. Новопроектираните устройствени зони, които попадат в границите на 

ЗЗ Река Искър са разположени непосредствено до границите на зоната и на практика не 

фрагментират засегнатите местообитания. Независимо от това, в т.6 са предложени 

съответните мерки, изхождайки от принципа за предпазването.   

 

Устройствен принцип, възприет в ОУП на община Долна Митрополия е планиране на 

„прекъсната урбанизация“, осигуряваща свързаност на природните ареали и по-хармонично 

вписване на природните елементи.  
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Смъртност на индивиди (унищожаване на видове) 

При реализацията на предвижданията на ОУПО не се очаква да бъдат пряко физически 

унищожени растителни и животински видове, включени в Приложените № 2 и 3 на ЗБР и 

Директива 92/43 ЕИО за хабитатите. Риск от целенасочено и умишлено унищожаване на 

такива индивиди извън пределите на предвижданото застрояване от недобронамерени лица 

несъмнено съществува, но той е трудно да бъде овладян. Всички територии, попадащи в 

ОУПО, ще продължат да се ползват, както досега по отношение на растителните и 

животински видове, така че рискът в сравнение със сегашното положение е минимален.      

Безпокойство на животински видове - прогонване на индивиди от ЗЗ  

Може да се очаква известен ефект на безпокойство за някои видове от херпетофауната, 

прилепи и безгръбначни животни, за които има потенциална вероятност да се срещнат в 

обхвата на новопроектираните устройствени зони. Като цяло не се очаква силно проявено 

безпокойство върху тези видове.  

 

Промяна на видовия състав  

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

от инвазия на чужди и нетипични агресивни видове в резултат от интродуциране на такива 

при масово озеленяване, най–вече на по-големите комплекси в границите на ОУП. В тази 

връзка, към последващото устройствено планиране е необходимо да бъде разработена и 

реализирана проектна част „Озеленяване”, като в нея бъде заложено такова да се извършва  

само с представители на характерните за страната или геоботаническия район дървесни и 

храстови видове, с оглед недопускането на инвазия на чуждоземни и/или нехарактерни за 

района храсти и дървета. 

 

5.2.2  Непреки въздействия  

Влошаване на качеството на местообитания в ЗЗ вследствие химически промени – не се 

допуска разполагането на замърсяващи производства. 

 

Влошаване качеството на местообитания в ЗЗ вследствие на хидроложки и 

хидрогеоложки промени и нарушаване на водния баланс в района - в хидроложки и 

хидрогеоложки план чувствителни промени по отношение качеството на природните 

местообитания в защитените зони не могат да се очакват и няма да има.    

В обхвата на новопроектираните устройствени зони в ОУПО отсъстват естествени стоящи 

повърхностни водни тела (езера, блата, заблатени участъци и др.), т.е подходящи влажни 

площи, които могат да пресъхнат в резултат на строителство. Няма да има хидроложки 

изменения, които да доведат до промени в режима на водния отток на реките, тъй като няма 

да има заустване на отпадъчни води в тях. 

        

Въздействията от реализацията на елементите на ОУПО върху хидрогеоложките параметри в 

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

 

Влошаване качеството на местообитания в ЗЗ вследствие замърсяване на водите  - 

отрицателни въздействия ще се проявяват само в резултат на аварии.  Ако  това се допусне, 
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въздействието върху подземните води ще бъде отрицателно, пряко, временно и обратимо, с 

ограничен териториален обхват в обсега на обекта, също и при изкопите и насипите за ново 

строителство, въздействието се оценява като незначително, т.е не може да се предизвика 

влошаване качеството на подземни води в обхвата на естествени природни местообитания 

извън съответния обект.      

 

По отношение на отпадъчните води, реализацията на разглеждания ОУПО не е свързана със 

заустване на непречистени отпадъчни води в нерегламентирани приемници. При това 

положение не може да се очаква влошаване качеството на местообитания на видовете, 

предмет на опазване в BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, BG0000613 Река Искър, 

чиито биотопи са свързани с водното течение – риби, земноводни, както и някои 

безгръбначни (бисерна мида), бозайници (видра) и др.   

 

Влошаване качеството на местообитания в ЗЗ, вследствие на геоложки промени - 

предвижданията на ОУПО не предполагат настъпване на каквито и да било неблагоприятни 

геоложки промени и процеси  в района, които да доведат до влошаване на качеството на 

местообитания в BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, BG0000613 Река Искър. 

Реализацията на предвижданията на ОУПО не е свързана с добив на полезни изкопаеми от 

нови кариери за инертни материали в разглеждания периметър и в съседство. Въздействието 

върху земните недра по време на бъдещото строителство ще бъде аналогично на 

осъщественото в застроените урбанизирани територии. То ще се изрази главно в изкопни и 

насипни работи за изграждане на жилища, обслужващи съоръжения за спорт и туризъм, 

техническа, транспортна и социална инфраструктура и пр. и се оценява като незначително, 

тъй като ще засегне само малка част от приповърхностната зона на земните недра, която 

впоследствие частично ще се възстанови.  По обхват се ограничава в обсега на определените  

с ОУПО устройствени зони и територии, без да засяга терени и респективно природни 

местообитания извън тях.     

 

Влошаване качеството на местообитания в ЗЗ вследствие на натрупване на отпадъци от 

инертни материали извън определените за целта места и безразборно изхвърляне на 

битови отпадъци - създаването на нерегламентирани депа за строителни отпадъци, резултат 

от недобросъвестно отношение /незаконни сметища/ от жизнената дейност на хората, което 

би могло да доведе до  значително влошаване качеството на околната среда в района и респ. 

качеството на целеви местообитания в ЗЗ и статуса на целеви животински видове. При 

спазване на изискванията на нормативната уредба по отношение на управлението на 

отпадъците, няма да настъпят такива рискове, както в обхвата на новопроектираните УЗ, така 

и в прилежащите съседни територии.     

 

Повишена опасност от пожари - опасността от пожари съществува най–вече през сухите и 

топли периоди на годината като резултат нерегламентирано изхвърляне на незагасени 

фасове, при работа с необезопасени ел. уреди и др. Разпространението на така възникнали 

пожари може да застраши гнезда и малки на опазвани птици. Този риск е налице и в момента 

от недобросъвестни лица. Рискът за разпространение на това въздействие е нисък, т.к. при 

проявата му подлежи на бързо неутрализиране от отговорните органи. При това положение, 
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не се очаква опасността от пожари в резултат на реализацията на предвижданията на ОУПО 

да се повиши значително над съществуващия и в момента риск.  

Влошаване качеството на местообитания в ЗЗ вследствие нахлуване на чужди видове 

при озеленяване – обикновено, при провеждане на озеленителни мероприятия съществува 

практиката да се ползват чужди и нетипични за страната, най-вече храстови и дървесни 

видове, които чрез разпространение при размножаването си могат да станат ,,врагове” и 

конкуренти на типични растения с определяща роля за формиране на някои целеви 

местообитания в BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, BG0000613 Река Искър, като 

постепенно ги изместят от техния ареал на разпространение и променят облика и респ. типа 

на хабитата. В тази връзка препоръката да не се допускат такива видове на следващите нива 

на планиране и строителство е задължителна. 

Влошаване на качеството на местообитания в ЗЗ вследствие на извънредни ситуации и 

аварии - характерът и параметрите на разглеждания ОУПО е такъв, че реализацията му не 

може да доведе до възникването на извънредни ситуации свързани със залпово изпускане на 

значителни количества замърсяващи емисии или токсични вещества, проява и развитие на 

значителни по площ свлачищни процеси и други подобни в обхвата и прилежащите 

територии на проекта. Не се предвижда обособяването на устройствени територии и зони, 

предназначени за химически и други мащабни промишлени производства, като големи 

заводи, фабрики и пр.  Основният риск е свързан с разливи на гориво – смазочни материали 

от аварии при пътно-транспортни произшествия, но те имат инцидентен и временен 

характер, като след отстраняване на разливите въздействието върху околната среда е 

обратимо и предвид, че е съсредоточено в периметъра на улиците и пътищата, не може да 

окаже значим ефект върху ценни местообитания на целеви видове в ЗЗ BG0000181 Река 

Вит, BG0000335 Карабоаз, BG0000613 Река Искър и не могат да се очакват въздействия. 

 

5.2.3. Обобщение на очакваните неблагоприятни въздействия върху ЗЗ BG0000181 Река 

Вит, BG0000335 Карабоаз, BG0000613 Река Искър от Европейската екологична мрежа 

Натура 2000, с оглед предмета и целите на опазване върху тях  

По отношение опазването на биоразнообразието в обхвата на ОУПО, вкл. и в обхвата на ЗЗ 

плана предвижда следните мерки:  

– минимална устройствена намеса в границите на защитени зони по ЗБР; 

– за горските територии, попадащи в защитени територии по ЗЗТ и защитени зони по 

ЗБР, които са специални горски територии, е установен режим за превантивна 

устройствена защита по чл. 10, ал.3 от ЗУТ, с който се запазва фактическото им 

ползване, без да се влошават качествата им; 

– запазват се и се доразвиват „зелени коридори“, осигуряващи естествена миграция на 

животински видове и изпълняващи климаторегулиращи, хидрологични, 

противоерозионни и др.п. функции; 

– предвидени са редица мерки за опазване и възстановяване на естествените и 

антропогенни ландшафти, в т.ч. специфични изисквания по отношение опазването на 

характерни техни елементи, като окрайнините на горите, полезащитните пояси, 
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пасищата и ливадите, естественото озеленяване по протеженията на водните течения, 

крайпътното озеленяване и др.; 

– устройственото зониране е направено при съблюдаване на принципа за „прекъсната 

урбанизация” и осигуряване на непрекъснатост на природната среда.  

Вероятни промени в структурата на защитените зони – очакват се слаби промени в 

структурата на ЗЗ. УЗ не се очаква да предизвикат структурни промени в популациите на 

видовете, както и не са непреодолима пречка, т.к. не представляват бариера при използване 

на потенциалните местообитания.  

Вероятни промени във функциите на защитените зони – очакват се слаби промени във 

функциите на ЗЗ. УЗ не се очаква да предизвикат структурни промени в популациите на 

видовете, както и не са непреодолима пречка, т.к. не представляват бариера при използване 

на потенциалните местообитания.  

 

Фрагментация на отделни природни местообитания – няма и не се очаква 

 

Нарушаване на видовия състав - очаква се, в по-значителна степен на предвидените за 

строеж територии и в незначителна степен на предвидените за озеленяване площи.  

Извод: При реализацията на проекта на ОУП на община Долна Митрополия се очакват слаби 

до средни въздействия върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ Река Искър.  

УЗ не се очаква да предизвикат структурни промени в популациите на видовете, както и не 

са непреодолима пречка, т.к. не представляват бариера при използване на потенциалните 

местообитания.  

 

При оценка на степента и обхвата на въздействието са отчетени: териториалният обхват на 

въздействието; степента на въздействието; продължителността на въздействието; честотата 

на въздействието; кумулативни и др. въздействия върху околната среда.  

 

В ОУПО следва да се предвидят мерки от различен характер по отношение на 

целесъобразността на проекта – компенсаторни, минимизиращи въздействието, 

възстановителни и пр., в т. ч.:  

  1) провеждане непосредствено след завършването на строителството на рекултивация 

на нарушените терени и участъци;  

  2) намаляване плътността на застрояването в някои УЗ;  

  3) оставяне на незастроени участъци (коридори) между застроените части и др.  
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6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за 

предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на 

неблагоприятните въздействия от осъществяване на ОУПО върху 

защитените зони и определяне на степента им на въздействие върху 

предмета на опазване на защитените 

6.1  Оценка на възможните мерки и дейности за предотвратяване, смекчаване и 

възможно възстановяване на неблагоприятните въздействия от осъществяване 

на ОУПО върху консервационно значимите групи организми и местообитания, 

предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, BG0000613 

Река Искър 

Възможните мерки и дейности за предотвратяване, смекчаване и възможно възстановяване 

на потенциалните неблагоприятни преки и косвени въздействия от осъществяване на ОУПО 

върху консервационно значимите групи организми и местообитания, предмет на опазване в 

BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, BG0000613 Река Искър са представени по -долу 

в таблица №6.1. 
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Таблица №  6.1 

№ 

Мярка за предотвратяване, смекчаване или 

възможно възстановяване на негативното 

въздействие 

За кое природно 

местообитание/вид се 

отнася мярката 

 

За смекчаване на кое 

негативно въздействие се 

отнася мярката и/или 

ефект от прилагането й.  

Пространствено местоположение, където 

мярката да се прилага 

1. 

В Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО да 

се въведе мярка да не се допуска намеса в 

естествените характеристики на ливади, пасища и 

мери, попадащи в УЗ за алтернативно земеделие - За 

3150; 3270; 6210; 6240; 

6250; 6430; 91EO; 91FO; 

91HO; 92AO. 

 

Пряко въздействие върху 

местообитания 

За всички устройствени зони, определени за 

алтернативно земеделие 

2. 

В Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО да 

се въведе мярка застрояването в УЗ Жм1 и Пп1 в 

землището на с. Брегаре да се осъществи извън 

границите на ЗЗ BG0000613 Река Искър. 

B. bombina, T.karelinii, T. 

dobrogicus, S.citellus, 

M.eversmannii и V.peregusna. 

 

Засягане на ефективно 

заети или потенциални 

местообитания на видове 

За устройствени зони Жм1 и Пп1 в землището 

на с. Брегаре 

3. 

Към отделните планове или проекти, които по – 

нататък ще се изготвят за отделните устройствени зони 

в ОУПО да бъде разработена и реализирана проектна 

част „Озеленяване”, като в нея бъде заложено такова 

да се извършва само с представители на характерните 

за страната или геоботаническия район дървесни и 

храстови видове, включително и по отношение на 

озеленяването покрай пътната инфраструктура. 

Общинската управа да съблюдава  изпълнението на 

заложените изисквания и параметри в проектите при 

мероприятията по озеленяването и при неспазването 

им да налага санкции   

Растителни съобщества в и 

извън границите на ЗЗ 

Предотвратяване на 

разпространението на чужди 

инвазивни видове храсти и 

дървета в района, които 

могат да навлязат и 

постепенно да подменят 

видовата структура на 

коренната растителност 

характерна за изброените 

местообитания 

За всички устройствени територии в границите 

на ОУПО, за които се предвижда озеленяване 

на по-големи площи (ваканционни и вилни 

селища, паркове, рекреационни комплекси и 

др.). 

4. 

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 

Видове, предмет на опазване в 

ЗЗ 

За избягване на потенциални 

преки и косвени негативни 

въздействия върху целеви 

видове птици 

За община Долна Митрополия 

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.  За целта да се 

маркират с трайни знаци и табели външните 

Прилежащо биоразнообразие Предотвратяване на 

ненужни преки въздействия 

върху подходящи 

местообитания на целеви 

видове от фауната извън ЗЗ, 

които обитават и техните 

територии 

Прилежащите терени, оставащи извън 

определените граници на устройствените зони и 

територии, които се обособяват с разглеждания 

ОУПО. 
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регулационни граници на тези територии и зони   

6. 

По време на строителството да не се допускат разливи 

на горива и смазочни материали от ползваните 

строителни и транспортни машини 

Всички видове 

местообитания на фауната, с 

които външните граници на 

устройствените зони на 

ОУПО граничат 

Влошаване качеството на 

съседни местообитания, 

както в ЗЗ BG0000181 Река 

Вит, BG0000335 Карабоаз, 

BG0000613 Река Искър, така 

и извън тях в резултат на 

разливи и респ. пренос чрез 

дъждове и подпочвени води 

на гориво – смазочни 

материали 

За УЗ, граничещи със защитени зони. 

7. 

За новите устройствени зони да се осигури 

приоритетно изграждане на водоснабдителни и 

канализационни мрежи и съоръжения за пречистване 

на отпадъчните води 

 

Всички видове 

местообитания на фауната, с 

които външните граници на 

устройствените зони на 

ОУПО граничат 

Влошаване качеството на 

съседни местообитания, 

както в BG0000181 Река 

Вит, BG0000335 Карабоаз, 

BG0000613 Река Искър, така 

и извън тях 

За целия обхват на ОУП. 

8. 

ППП/ИП за които се изисква провеждане на 

процедура по реда на глава шеста от ЗООС (ОВОС 

или ЕО) и/или по реда на ЗБР- Наредбата за ОС, да се 

одобряват по реда на съответния специален закон, 

само след произнасяне с акт за съгласуване от 

компетентния орган по околна среда. 

За всички природни 

местообитания, видове и 

техните местообитания 

Минимизиране на 

безпокойство, шум, 

фрагментация, вкл. 

минимизиране 

фрагментацията на 

биокоридори 

За всички устройствени територии в границите 

на ОУПО 

9. 
В ОУПО да се запазят територии с „прекъсната 

урбанизация” 

За всички природни 

местообитания, видове и 

техните местообитания 

Минимизиране на 

безпокойство, шум, 

фрагментация, вкл. 

минимизиране 

фрагментацията на 

биокоридори 

Целият охват на ОУПО 
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6.2 Предложени компенсиращи мерки по чл. 34 на ЗБР  

По отношение на местообитанията и видовете, предмет на опазване в BG0000181 Река Вит, 

BG0000335 Карабоаз, BG0000613 Река Искър, при изпълнение на заложените в предната точка 

смекчаващи мерки, предписването и изпълнението на компенсиращи такива не се налага.   

 

7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното 

въздействие върху защитените зони, включително нулева 

алтернатива 

7.1 Алтернативи по териториалния обхват на ОУПО 

Алтернативи по териториалния обхват на ОУПО не съществуват и не са разглеждани, 

единствената алтернатива на разглеждания териториален обхват на плана е нулевата.  

  

7.2  Алтернативи по местоположение на отделните компоненти на ОУПО 

7.2.1 Предложени алтернативи за местоположение на отделните компоненти от 

проектантите изготвили ОУПО  

ОУПО е изработен в съответствие със Задание от възложителя, Община Долна Митрополия, 

като с него се обособяват следните типове устройствени зони/ чл. 107 от ЗУТ/: 

- жилищни територии;  

- производствено- складови територии; 

- територии за паркове и градини, територии за спорт и забавления; 

- територии за обществено обслужване;  

- територии с обекти на културно- историческо наследство;  

- територии за курортно –туристическо и вилно строителство;  

- територии за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;  

- земеделски територии;  

- горски територии;  

- територии за природозащита;  

- нарушени територии за възстановяване;  

- територии със специално, с друго или със смесено предназначение; 

 

Варианти по отношение на това разположение не се разглеждат, т.к., като правило, 

проектите на ОУПО не съдържат алтернативи.    

 

7.2.1  Предлагана алтернатива от колектива от експерти, изготвили оценката за 

степента на въздействие (ОС) върху ЗЗ BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, 

BG0000613 Река Искър  

С настоящата оценка се предлага следната алтернатива по местоположение на УЗ и обекти в 

тях: „Застрояването в УЗ Жм1 и Пп1 в землището на с. Брегаре да се осъществи извън 

границите на ЗЗ BG0000613 Река Искър“. 
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7.3 Нулева алтернатива 

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

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

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

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

 

Развитието на територията на общината без прилагане на ОУПО не може да се приеме като 

нулева алтернатива, защото това би означавало неизпълнение на изискванията на ЗУТ както 

и общината да се лиши от един важен и законово регламентиран инструмент за управление 

на социално-икономическото й развитие и благоустрояване на селищната и природната й 

среда. 

 

8. Картен материал с местоположението на всички елементи на ОУПО 

спрямо защитените зони и техните елементи. 

Картен материал с местоположението на елементите на ОУПО, фаза Предварителен проект 

спрямо защитените зони и техните елементи е даден в електронен вариант като отделни 

приложения към оценката за степента на въздействие. 

  

9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие 

съобразно критериите по чл. 22. 

По отношение целостта и структурата на защитените зони 

Не се очакват значителни неблагоприятни въздействия върху ЗЗ в резултат от 

предвижданите устройствени зони и дейности в проекта на ОУПО.  

 

По отношение на целевите местообитания в защитените зони  

Общите въздействия могат да бъдат свързани със слаби до средни преки и кумулативни 

въздействия в границите на ЗЗ BG0000613 Река Искър, изразени в засягане на части от някои 

от местообитанията на видове, предмет на опазване, за което са предложени и съответните 

превантивни мерки, на база на които ще се запазят тяхното сегашно състояние, площ, 

структура и функции. Не се налага мярка за отпадането на УЗ За и Гз от ОУПО, тъй като се 

засягат съществуващи вече земеделски земи и горски територии, в които няма да има 

строителна намеса, не се променя статута им и се запазва съществуващото положение, 

ландшафта и естествените характеристики. 

 

По отношение на целевите животински видове в защитените зони  

Очаква се въздействие, в по-значителна степен на предвидените за строеж територии и в 

незначителна степен на предвидените за озеленяване площи.  

При изготвянето на настоящата оценка за съвместимостта и степента на въздействие на  

ОУП върху предмета и целите на опазване на BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, 

BG0000613 Река Искър е спазен принципът за превантивността, като предметът на опазване 

на защитените зони е изведен приоритетно при отчитането на всички екологични ефекти, 
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които противоречат на екологичните цели за обявяването им. Възприет е възможно най-

лошият сценарий за всяко вероятно въздействие в рамките на научните предпоставки за 

съществуването на последното.  

В заключение, при съобразяване на всички смекчаващи и превантивни мерки, предвидени 

по законов и нормативен ред, както и тези от настоящия доклад, ще се гарантира 

недопускане на негативно действащите фактори върху целите и предмета на опазване на ЗЗ 

BG0000181 Река Вит, BG0000335 Карабоаз, BG0000613 Река Искър, като при това 

положение реализацията на разглеждания ОУП на този етап на планиране ще бъде 

съвместимо с тях. 

 

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР, включително 

доказателства за това и предложение за конкретни компенсиращи 

мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на 

опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден 

от реализирането на ОУПО, и че не е налице друго алтернативно 

решение  

Предвид направеното по-горе заключение, реализацията на разглеждания ОУПО ще бъде 

съвместимо с предмета и целите на опазване в защитените зони, не е необходимо да се 

разглеждат изключения по чл. 33 (1) от Закона за биологичното разнообразие и да се 

посочват компенсиращи мерки по чл. 34 от същия закон. 

 

11. Информация за използваните методи на изследване, включително 

времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и 

оценка на въздействието, източници на информация, трудности при 

събиране на необходимата информация.  

11.1 Използвани методики, ръководства и методи за изследване  

Използвани са флористични, геоботанически и екосистемни методи за оценка на 

съвременното състояние и прогноза за измененията на флората, фауната и типовете 

местообитания. При разработването на Доклада за оценка степента на въздействие са 

използвани стандартните методи за полеви изследвания, прилагани за определяне на видовия 

състав при висшите растения и гръбначните животни. 

Оценката за степента на въздействие и прогнозата за бъдещи изменения е направена на 

базата на резултатите от: 

• Теренните проучвания - оглед на местата определени за устройствени зони, наблюдение 

за птици, обхождане на трансекти за гнезда на птици, наличие на земноводни и влечуги и 

защитени растения. Наблюденията са провеждани през м.август 2015 г. и м.април 2016 г.  

• Проучване на съществуващата научна информация – „Червена книга на България, 

„Орнитологично важните места в България и Натура 2000, „Атлас на гнездещите птици в 

България; 
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• Резултатите от докладите от проучванията по проект на МОСВ:„Картиране и определяне 

на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I; 

• Изискванията на основните нормативни документи, свързани с природозащитното 

законодателство: Инструкция за оценка на защитени зони по чл.7 ал. 3 във връзка с чл. 6 ал. 

1 т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие; 

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

на защитените зони; 

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

нощуване. Допълнителни данни са събрани чрез периодично стационарно наблюдение за 

локализиране на местата за хранене в земеделските и горски площи. Проучванията са 

извършвани с помощта на бинокъл Opticron с увеличение 8 x 40. 

При проучванията на фауната в района са използвани и данните от следните литературни 

източници: Бигон и др. (1989а,б), Ботев & Пешев (1985), Бешков & Нанев (2002), 

Костадинова (1997, 2002), Нанкинов (2000), Нанкинов и др. (1997), Наумов & Станчев 

(2004), Петров (1990), Симеонов § Мичев (1991), Симеонов и др. (1990), Костадинова & 

Михайлов (2002), резултатите от докладите от проучванията по проект на МОСВ: 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове - фаза I. 

При изследване на растителния свят в границите на устройствените зони е използван 

маршрутният и полустационарен метод за визуално наблюдение. Определянето на видовете е 

извършено по Флора на Република България, том 1-10 (Йорданов, 1963- 1979; Велчев, 1982-

1989, Кожухаров, 1995) и по Определител на висшите растения в България (Кожухаров, 

1992) и по Определител на растенията в България (Делипавлов и Чешмеджиев, 2003). 

Определянето на местообитанията е според Ръководството за определяне на местообитания 

от европейска значимост в България (Кавръкова, Димова, Димитров,Цонев & Белев, 2005). 

За определяне на земноводните и влечугите е ползван Определител на земноводните и 

влечугите в България. София, Зелени Балкани, 2007г. 

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

системи. 

Методи за прогноза и оценка на въздействието 

Оценките са извършени въз основа на нормативната база по българското екологично 

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

за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии и произтичащите от тях 

нормативни документи. Методиката за оценка се основава на изискванията на Наредба за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти 

и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, като в 

детайлите са следвани изискванията на методичното ръководство на Европейската комисия 

за Оценка на планове и проекти, значително засягащи Натура 2000 места. 

При прогнозите и оценките на въздействието е ползван многогодишния практически опит, 

натрупан при проучването и мониторинга на, защитени територии, на редки, застрашени и 
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защитени видове в България. 

При определяне на параметрите, според които се оценява въздействието върху видовете, са 

използвани резултати от теренните наблюдения, резултатите от докладите по „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, 

както и литературни данни. Взети са предвид и методическите указания в „Оценка на 

планове и проекти значително засягащи НАТУРА 2000 места, Методическо ръководство по 

разпоредбите на чл. 6 (3) и чл. (4) на Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО". 

За определяне представителността на природните местообитания в планираните 

устройствени зони и оценяване на въздействието е използвано Ръководство за определяне на 

местообитания от Европейска значимост в България (2005), резултатите от докладите по 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове - фаза I” и Ръководство за определяне и установяване на благоприятния 

природозащитен статус на видове и местообитания от Директива 92/43/ЕИО (Зингстра и др. 

2009). Приложени са критериите описани в Ръководството за оценка на благоприятното 

природозащитно състояние на типовете природни местообитания и видовете по НАТУРА 

2000 в България (2009) . Взети са под внимание консервационната стойност на хабитатите 

съгласно Закона за биологичното разнообразие (2002), респ. съгласно Директива 92/43/ЕЕС. 

За оценка и прогноза на въздействието върху компонентите на природната среда и 

възможността за преки и косвени въздействия върху месообитания са използвани главно 

методиките упоменати в "Справочник на съществуващите методи за оценка и прогноза на 

въздействието върху околната среда", издание на МОСВ, 1997 год. 

За оценка и прогноза на въздействието върху земноводни и влечуги е използвана базата 

данни от „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I и чрез използване на ГИС-софтуер. 

За оценка състоянието на бозайната фауна са използвани преки теренни наблюдения и 

литературни източници. Оценките са извършени въз основа на нормативната база по 

българското екологично законодателство, адаптирано с европейското. Ползвани са и 

„Червена книга на България”, Натура формулярите на защитените зони, наличната 

Информационна система за защитени зони от екологичната мрежа на Натура 2000. 

Степента на въздействие е оценена на базата на стандартните критерии за оценка на 

въздействията, залегнали в Европейските директиви - дългосрочност, обратимост, 

периодичност, кумулативност, тип на въздействие (основно, вторично), възможност да бъдат 

приложени смекчаващи/компенсиращи мерки. Направените анализи и изводи са в 

съответствие с изискванията на Директивите на Европейския съюз, на всички международни 

конвенции, по които Република България е страна и хармонизираното българско 

природозащитно законодателство. За оценка на кумулативния ефект върху защитената зона е 

ползвана базата данни на РИОСВ и МОСВ.  

11.2. Използвана литература и източници на информация  

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

ii. Конвенция на ООН за опазване на биологичното разнообразие (в сила в България от 

16.07.1996 г. – ДВ бр. 19/1999 г.) 
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iii. Закон за опазване на околната среда, обн. ДВ бр. 91/25.09.2002 г., попр. бр.98/18.10.2002 

г., посл. изм. в бр. 22/11.03.2014 г.Закон за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9 

Август 2002 г., посл. изм. бр. ДВ., бр. 62 от 14.08.2015 г.) 

iv. Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони ( Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007 г., посл. изм. ДВ бр.94 от 30 

Ноември 2012г.) 

v. ДИРЕКТИВА на Съвета 92/43/ЕИО от 21.05.1992 за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна.  Directive 92/43/EEC on the conservation of natural 

habitats and of wild fauna and flora. - OJ L 206, 22.7.1992 

vi. ДИРЕКТИВА на Съвета 2009/147/ЕО от 02.04.1979 за опазване на дивите птици 

vii. ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30.11.2009  относно 

опазването на дивите птици 

viii. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона ЗЗ BG0000613 „Река Искър”, 

2008.02.  

ix. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона ЗЗ BG0000181 „Река Вит”, 2008.02. 

x.  НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона ЗЗ BG0000335 „Карабоаз”, 2008.02. 

xi. Ботев, Б., Ц. Пешев, (ред.), 1985. Червената книга на НР България.1985.   Том II: Животни, 

Изд. на БАН, София.  

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

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

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

xv. Бондев, И., 1991. Растителността на България. Карта в М 1:600000 с обяснителен текст. 

Университетско издателство “Климент Охридски”. София 

xvi. Апостолова, И., Славова, Л., 1997. Конспект на растителните съобщества в България. 

София, БАН 

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

xviii. Асьов, Б., А. Петрова, Д. Димитров, Р. Василев, 2006. Конспект на висшата флора на 

България. Българска фондация Биоразнообразие, София 

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

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

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

xxii. Велчев, Вл., Ст. Кожухаров, М. Анчев (ред.), 1992. Атлас на ендемичните растения в 

България. БАН, София. 

xxiii. Кожухаров, С. (ред.). 1992. Определител на висшите растения в България. Наука и 
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