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ВЪВЕДЕНИЕ 

Докладът за Оценка степента на въздействие на Общия устройствен план на об-

щина Левски, с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000239 „Обнова – 

Караман дол“ по Директива 92/43 ЕЕС за запазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна и BG0002096 „Обнова“ по Директива 2009/147//ЕЕС за съхране-

нието на дивите птици се изготвя по задание на Възложителя във връзка с писмо изх. 

№ 3299/12.12.2015г. на РИОСВ Плевен и в съответствие с изискванията на чл. 31 от 

Закона за биологичното разнообразие и чл. 20, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и ин-

вестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, 

бр. 73/2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.). 

Проектът за ОУП на община Левски подлежи на задължителна екологична оцен-

ка (ЕО) по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка 

на планове и програми (ДВ бр.57/ 2004 г, посл.изм.доп ДВ бр.94/2012 г) и попада в об-

хвата на т. 11.1. на Приложение №1 към чл. 2, ал. 2, т. 1 към нея. Той очертава рам-ката 

за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на За-

кона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за уст-

ройство на територията (ЗУТ). Общият устройствен план се одобрява с Решение на 

общински съвет град Левски. Съобразно с това, както и във връзка с чл. 4, т. 2 на На-

редбата, компетентен орган по ЕО за ОУП на община Левски е Директора на РИОСВ, 

Плевен. 

 Докладът се разработва в съответствие с чл. 9, ал. 1, на база критериите по чл. 

22 и в обхвата на изискванията на чл. 23, ал. 2 на Наредбата. Представя се под формата 

на приложение към Доклада за екологична оценка, като представлява неразделна част 

от него. 

Докладът  е съобразен с  резултатите и данните от  проект Картиране и опреде-

ляне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" 

публикувани в Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа 

Натура 2000 и на база графични файлове с границите на природните местообитания и 

местообитанията на  целевите животински видове предмет на опазване в защитените 

зони, засегнати от плана.  

Разглежданият проект за “Изработване общ устройствен план на община Лев-

ски” се отнася за територията на община Левски, според който отделни устройствени 

зони граничат в непосредствена близост или засягат частично защитени зони от Нацио-

налната екологичната мрежа „Натура 2000“. 

При оценката на вероятността от отрицателни въздействия и тяхната значимост 

са взети предвид следните принципи:   

 Принципът на предпазливост, залегнал като основа за опазване на околната сре-

да, 

 За въздействията, по отношение на количествените параметри площ на место-

обитания (местообитания на видове) и популация на видове за референтни 
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стойности са взети стойностите при научно описание на зоната, но не и преди 

ратифициране на договора за присъединяване към ЕС (април 2005), 

 Използване на наличната информация за провеждане на оценката, 

 Заедно с общите параметри за благоприятен статус на всеки вид и местообита-

ние, са оценени и въздействията на структури, функции и роля, важни за съо-

тветните видове и местообитания, 

 Връзката между чл.6 (3) на Директива 92/43/ЕИО, изискващ оценка на послед-

ствията за целостта и целите на всяка една зона и мрежата, като цяло и чл.2 (2) 

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

опазване или възстановяване на благоприятния природозащитен статус на видо-

вете и местообитанията.  

Целостта и целите на защитените зони са тълкувани в светлината на подробните 

параметри за благоприятен природозащитен статус (БПС) на природните местооби-

тания и видовете в съответствие с определенията на чл. 1 на Директивата в рамките на 

Българо-холандския проект по програмата МАТРА BBI. Освен общите параметри за 

благоприятен статус на всеки вид и местообитание, са оценени и въздействията на 

структури, функции и роля, важни за съответните видове и местообитания. По отно-

шение на количествените параметри площ на природни местообитания или место-

обитания на видове и популация на видове за референтни стойности са отчитани стой-

ностите при научно описание на зоната, но не и преди ратифициране на договора за 

присъединяване на страната към ЕС (април 2005). 
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1. Анотация на “Общ устройствен план на община Левски” 

Основание за разработване на ОУП на община Левски 

Необходимостта от изготвяне на Общ устройствен план на община Левски 

(ОУП), се обосновава с настъпилите съществени изменения в социално-икономиче-

ската среда и условията, в които се развиват икономиката, социалната сфера, техни-

ческата инфраструктура. Тези промени дават отражение върху процесите, свързани с 

развитието на основните функционални системи на общината. 

Изготвянето на ОУП е продиктувано от устройствените последици, произтича-

щи от  промените в законодателството, свързано със собствеността на гражданите, рес-

титуционните закони, тeзи за земята и др.  

 Устройствените планове в съответствие с изискванията на чл. 7 и 10 от ЗУТ имат 

за цел да създават планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на 

териториите, обвързано с документите за стратегическо планиране и програмиране на 

регионалното развитие и с документите за стратегическо планиране на пространстве-

ното развитие, регламентирани в Закона за регионалното развитие (ЗРР), които в съот-

ветните си части извеждат обществените приоритети, свързани с опазването и разви-

тието на физическата среда и функционалните системи. Реализациите на тези предвиж-

дания на стратегическите документи, включително евентуалното им финансиране по 

структурните фондове на ЕС, се нуждаят от актуална и адекватна устройствена плано-

ва основа. За осигуряване плановата основа на управлението, Законът за устройство на 

територията (ЗУТ, обн. ДВ бр.1, 02.01.2001г., с изм. и доп. бр. 28 от 19.03.2013 г.) рег-

ламентира изработването на общи устройствени планове на община (ОУПО), които 

обхващат населените места в общината и техните землища. Предназначението на тези 

планови документи е дефинирано по-подробно в чл.106 от закона, а прогнозния период 

– 15-20 години в чл.17, ал. 3 от Наредба №8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието 

на устройствените схеми и планове.   

 На основание чл. 36, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на степента на въздействие върху планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета  и целите на опазване на защитените зони – Наредба за ОСВ, е 

оценено от компетентния орган – РИОСВ, Плевен (писмо изх. № 3239/12.12.2015г.), че 

има вероятност за отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитени 

зони BG0000239 „Обнова – Караман дол“ по Директива 92/43 ЕЕС за запазване на при-

родните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002096 „Обнова“ по Дирек-

тива 2009/147//ЕЕС за съхранението на дивите птици. 

Процедури по одобрение на предложението за ОУП  

Процедурата по изработване на Общ устройствен план на община Левски e стар-

тирала по решение на Общинския съвет с Протокол №318/23.05.2013г., с който се при-

ема изработване на Общ устройствен план на община Левски съгласно чл. 124, ал.1 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ) по изготвено техническо задание съглас-но 

чл. 125 от ЗУТ.   

Общият устройствен план на Община Левски се изготвя по изискванията на 

МРРБ и ЕС, в съответствие с нормативната уредба по ЕО (донор) и действащата у нас 
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по териториално и селищно устройство (ТСУ) нормативна уредба, предопределяща 

стратегическо планиране по усвояване на финансови средства от републиканския бюд-

жет и европейските фондове, за програмния период 2014-2020 г. 

Изработването на ОУП на община Левски, е възложено след проведена процеду-

ра за  избор на изпълнител по реда на ЗОП и е в  изпълнение на чл. 37, ал.(4) от ПМС 

№3 от 15.01. 2014 г. за финансова държавна помощ, по реда на &12 от ПЗР на ЗУТ. 

Настоящият Предварителен проект на Общ устройствен план на община Левски е 

разработен във връзка с изпълнение на Договор от 21.04.2015 г., по проект, сключен 

между ДЗЗД „Геоплан Левски“ и община Левски. 

Географско положение на община Левски  

Община Левски е разположена в Северозападен район от ниво 2, в границите  на 

област Плевен и заема югоизточните части на областта, като се явява гранична за об-

ластта и за района. Територията на общината граничи с общините: Никопол, Белене, 

Свищов, Павликени, Летница, Пордим и малка част с територията на община Плевен. 

Обхваща територия от 414,7 кmPPP

2
PPP., което е 2,1% от Северозападния район за планиране 

и 8,9% от област Плевен. Включва в себе си тринадесет населени места: град Левски, 

който е административен център на общината и селата Асеновци, Аспарухово, Божур-

лук, Българене, Градище, Изгрев, Козар Белене, Малчика, Обнова, Стежерово, Трън-

човица, Варана. 

 

Фиг. 1 Местоположение и граници на община Левски 
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Релеф 

Територията на община Левски е разположена в обхвата на Мизийската плоча. Тя 

представлява плосък свод, в пределите на който са се формирали по-малки морфо-

структури. В основата си платформата е изградена от стари докамбрийски и палео-

зойски силно нагънати магмени и метаморфни скали, върху които хоризонтално са 

разположени мезозойски и неозойски седименти с мощност около 2000 метра. Тук се 

наблюдават и кватернерни утайки, които се характеризират с льос, льосовидни глини и 

кватернерни речни тераси.  

Според морфохидрографската подялба на Дунавската равнина, община Левски 

заема Средната ù част между реките Вит и Янтра. Релефът е предимно равнинен със 

средна надморска височина - 87 m.  

Климат 

 Община Левски попада в умереноконтиненталната климатична област. Клима-

тът се формира под влияние на редица фактори, сред които характерният релеф, атмос-

ферният пренос, наличието на льосови терени, присъствието на естествена растител-

ност, степента на антропогенизация на територията. Средногодишната температура е 

13,3°С. Често срещани са и засушаванията в края на лятото и ранната есен, което нала-

га изкуственото напояване на земеделските площи. Средната температура през юли е 

около 25°С. Средната температура през месец януари е около – 2°С. 

Режимът на валежите съответства на умереноконтиненталния характер на кли-

мата. Той показва максимум на валежните количества в периода май-юни и минимум 

през февруари. Годишната сума на валежите е между 550-650 mm. През пролетта и 

лятото се забелязват гръмотевични бури, придружени от поройни дъждове. Поради 

равнинния и низинен релеф снежната покривка се задържа за по-дълъг период от вре-

ме. Средногодишният брой на дните със снежна покривка е до 50. Средномесечната 

относителна влажност на въздуха е средно 73%.  

Въздушните маси, през лятото, са с посока северозапад и запад. Предимно нахлу-

ват влажни атлантически маси. През зимата преобладават североизточни ветрове, кои-

то отвяват снежната покривка от земеделските посеви. 

Равнинният релеф в съчетание с умереноконтиненталния климат и плодородните 

почви благоприятстват развитието на многоотраслово растениевъдство и специализа-

ция на областта в зърнопроизводство, зеленчукопроизводство и лозарство. 

Хидрографска мрежа 

Териториалният обхват на общината спада към област с умереноконтинентално 

климатично влияние върху оттока и с преобладаващо дъждовно подхранване на реки-

те. Намира се в обхвата на Черноморската отточна област и през нея текат притоци на 

река Дунав. 

По показател за обезпеченост с водни ресурси, общината се нарежда над средно-

то ниво с около 376,6 млн. m³/год. Главна отводнителна артерия е река Осъм (десен 

приток на река Дунав). Дължината и заедно с река Черни Осъм, която е приета за нача-

ло на Осъм е 314 кm. Подхранването на Осъм е смесено — дъждовно, снежно и от кар-

стови подземни води. Водите и се използват главно за напояване. 
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В обхвата на общината попадат и по-малките притоци на река Осъм - река Ломя 

(десен приток на р. Осъм) и река Шаварна (ляв приток). Водите на реките се използват 

главно за напояване. В най-долните им течения част от водите се отклоняват в напои-

телни канали и реките достигат до устието си единствено през пролетта. 

Акумулират се  предимно грунтови води в алувиалните наслаги на речните тера-

си на реките, преминаващи през територията на община Левски. Режимът на този тип 

подземни води е сложен и зависи от климатични условия и стопанската дейност на хо-

рата.  

Поради средната обезпеченост с водни ресурси на територията се изисква правил-

но и пълноценно усвояване чрез провеждането на редица мероприятия, като усъвър-

шенстване на водоснабдителната и мелиоративната мрежа. 

Брой и гъстота на населението 

Населението на община Левски наброява 18 776 души (по данни на НСИ към 

2014 г.) и по този показател се подрежда на четвърто място в област Плевен след общи-

ните Плевен, Червен бряг и Долна Митрополия. Населението представлява 7,3% от 

населението на областта.  

Общината включва 13 населени места – град Левски и 12 села. Наблюдава се 

сравнително равномерно разпределение на населението в града и селата. До средата на 

наблюдавания период (2010-2012 г.) населението в селата леко превишава това в град 

Левски. От 2013 г. делът на населението в града вече е по-висок от този в селата и през 

2014 г. представлява 50,3% от цялото население. Причина за тази промяна е по-висо-

ката смъртност в селата, като резултат от струпване на по-възрастното население там. 

               Таблица 1 Население към 31.12. по местоживеене в община Левски 

Община Левски 2010 2011 2012 2013 2014 

Общо население 21 141 19 688 19 427 19 144 18 776 

Град Левски 10 528 9 804 9 707 9 601 9 451 

В селата 10 613 9 884 9 720 9 543 9 325 

                                                                                                (Източник: НСИ) 

За последните пет години се наблюдава намаление в броя на населението в община 

Левски, както при градското, така и при селското население. Гъстотата на население-

то  в община Левски за 2014г. е 45,3 д./кm PPP

2
PPP. Показателят е по-нисък от средния за об-

ласт Плевен (54,9 души/кmPPP

2
PPP) и от този за Р. България (65,3 души/кmPPP

2
PPP). 

По данни от преброяването на населението на НСИ от 2011г. в община Левски 

има четири села с население над 1000 души – Асеновци, Градище, Малчика, Обнова. С 

население под 100 души е само село Варана.  

Таблица 2 Население на община Левски по населени места към 01.02.2011г 

Населено място  Брой население       Възрастови групи  

0-14 15-49 50+ 

Община Левски  19 938 2 386 7 606 9 946 

гр. Левски  9 872 1 288 4 193 4 391 
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с. Асеновци  1 336 253 519 564 

с. Аспарухово  608 85 270 253 

с. Божурлук  128 5 20 103 

с. Българене  893 69 278 546 

с. Варана  65 2 10 53 

с. Градище  1 194 122 385 687 

с. Изгрев  430 52 119 259 

с. Козар Белене  808 67 269 472 

с. Малчика  1 407 117 534 756 

с. Обнова  1 990 255 651 1084 

с. Стежерово  544 37 165 342 

с. Трънчовица  663 34 193 436 

 
Таблица 3 Списък на населените места в Община Левски, население и площ на 

землищата им 
Населено 

място 

Населе-

ние 

(2011г) 

Площ на 

земли-

щето 

кmPPP

2 

 

Старо име 

Населено 

място 

Населе-

ние 

(2011г) 

Площ на 

земли-

щето 

кmPPP

2 

 

Старо име 

Асеновци 1336 44,238 Осма Ка-

лугерово 

Козар 

Белене 

808 27,146  

Аспарухо-

во 

608 11,777 Орта кьой Левски    9872  30,717  Кара агач 

Божурлук 128 13,853  Малчика 1407 31,183 Лъжене 

Българене 893 35,057  Обнова 1990 68,689  

Варана 65 13,531  Стежерово 544 46,195 Стижерово 

Градище 1194 38,363  Трънчови-

ца 

663 32,107  

Изгрев 430 21,836 Дервишко ОБЩО 19938 414,692  

 

Голям брой от селата са 5-та и 6-таPPP

 
PPPкатегория, съгласно Методиката за категоризиране 

на административно-териториалните единици. Едно населено място е с категория „8” и 

две – с категория „7”. Административният център на общината е с най-висока катего-

рия – „3“, спрямо четирите критерия, които се взимат предвид: демографски, урба-

низационен, инфраструктура и селищно-административни и културни функции.  

Таблица 4 Категоризация на община Левски и съставните ѝ населените места. 
 

№ 

 

ЕККАТЕ 

Наименование на 

административно-териториалната 

единица 

 

Категория 

 

Площ /кmPPP

2 

1 PVN16 Общ. Левски, област Плевен 3 414 

№ КОД Наименования на кметствата   

1 PVN16 -01 кметство Асеновци, общ. Левски   

2 PVN16 -02 кметство Аспарухово, общ. Левски   

3 PVN16 -04 кметство Българене, общ. Левски   

4 PVN16 -06 кметство Градище, общ. Левски   

5 PVN16 -07 кметство Изгрев, общ. Левски   

6 PVN16 -08 кметство Козар Белене, общ. Левски   
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7 PVN16 -09 кметство Малчика, общ. Левски   

8 PVN16 -10 кметство Обнова, общ. Левски   

9 PVN16 -11 кметство Стежерово, общ. Левски   

10 PVN16 -12 кметство Трънчовица, общ. Левски   

№ ЕККАТЕ Наименование на населеното място Категория Площ/кмPPP

2 

1 43236 гр. Левски, община Левски, област Плевен 3 30,717 

2 00761 с. Асеновци, община Левски, област Плевен 5 44,238 

3 00802 с. Аспарухово, община Левски, област Плевен 6 11,777 

4 05044 с. Божурлук, община Левски, област Плевен 7 13,853 

5 07274 с. Българене, община Левски, област Плевен 6 35,057 

6 10080 с. Варана, община Левски, област Плевен 8 13,531 

7 17556 с. Градище, община Левски, област Плевен 5 38,363 

8 32531 с. Изгрев, община Левски, област Плевен 7 21,836 

9 37647 с. Козар Белене, община Левски, област Плевен 6 27,146 

10 46841 с. Малчика, община Левски, област Плевен 5 31,183 

11 53089 с. Обнова, община Левски, област Плевен 5 68,689 

12 69153 с. Стежерово, община Левски, област Плевен 6 46,195 

 

Характеристика на проект “Общ устройствен план на община Левски“ 

Разработването на ОУП на община Левски е в съответствие с действащото зако-

нодателство и актуалната нормативна уредба на страната: 

 Закон за устройство на територията,  

 Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове тери-

тории и устройствени зони,  

 Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените зони и планове,  

 Закон за регионалното развитие,  

 Закон за опазването на околната среда и др. 

При разработване на ОУП на община Левски са проучени, анализирани и систе-

матизирани предложения за териториално-устройствено и социално-икономическо 

развитие, направени в рамките на други проекти и планове за територията на общи-

ната, отделни нейни части или населени места, а така също и регионални планове и 

проучвания. 

Разработването на проект за “Общ устройствен план на община Левски” е осъ-

ществено на база следните документи, които са регламентирали обхвата на проучва-

нията:   

 Задание за проектиране, 

 Протокол №318/23.05.2013 г. на Общински съвет при община Левски за изра-

ботване на ОУП на община Левски, 

 Решение на ЕСУТ, при община Левски, 

 Писмо от РИОСВ, Плевен, относно Техническо задание за изготвяне на Общ 

устройствен план на община Левски. 

 Писмо на Националния институт за недвижимо културно,  

 Становище  на Басейнова дирекция, 

 Становище на РЗИ, Плевен, 
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 Становище на ВиК, Плевен. 

При разработване на ОУП на община Левски авторският колектив се опирал на 

следните основни принципи: 

 Да се осигури териториално развитие на населените места, гарантиращо им нор-

мално функциониране в съответствие с разчетите за демографско и икономи-

ческо развитие и стандартите за обитаване, труд и отдих, особено в аспекта на 

променените изисквания на инвеститорите и членството на страната ни в ЕС. 

 Да се решат инфраструктурните мрежи и системи, които да осигурят безкон-

фликтното функциониране на селищата и урбанизираните структури в съответ-

ствие със съвременните изисквания и норми, като се гарантира екологичното 

равновесие в населеното място. 

 Да се осигурят устройствено всички възможни природо-възстановителни и при-

родоопазващи действия и мероприятия, така че като цяло да се подобрят качес-

твата на средата. 

Тези принципи са залегнали в основата на устройственото планиране на  ОУП на 

община Левски, като е търсен минимален компромис и оптимални решения при тях-

ното реализиране.   

Разположението на общината благоприятства съвременното икономическо и со-

циално развитие, което води до прогресивно нарастване на необходимостта от коли-

чествено и качествено развитие на техническата и социалната инфраструктури и кому-

налното обслужване, потребностите от вода, енергия и пр. Увеличава се потенциалния 

риск по отношение състоянието на природната среда и опазването на ресурсите. Уст-

ройствените и инвестиционно - строителните интервенции ”на парче” застрашават ус-

тойчивото развитие на системите и могат да компрометират бъдещи обществено зна-

чими реализации, както и частните интереси на всеки един от жителите и поземле-ните 

собственици на територията на общината.   

За осигуряване плановата основа на управлението, Законът за устройство на те-

риторията (ЗУТ, обн. ДВ бр.1, 02.01.2001г., с изм. и доп. бр. 28 от 19.03.2013 г.) регла-

ментира изработването на общи устройствени планове на община (ОУПО), които обх-

ващат населените места в общината и техните землища. Предназначението на тези 

планови документи е дефинирано по-подробно в чл.106 от закона, а прогнозния период 

- 15-20 години в чл.17, ал. 3 от Наредба № 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието 

на устройствените зони и планове.  

Ръководството на община Левски оценява потребността от основаване бъдещото 

управление на общинската територия върху Общ устройствен план и стартира про-

цедура по изработването му.  

В основата на Общия устройствен план на община Левски, се залага  устойчи-

вост по отношение на околната, икономическата и социалната среди. Общият устрой-

ствен план на община Левски, ще служи като териториална основа за провеждане на 

политиката на развитие на този район, при гарантирано опазване на природната среда – 

ефективна природозащита и опазване на качествата на природните екосистеми.   

Описание на предложението за проект “Общ устройствен  план на община Левс-

ки” 



Общ устройствен план на община Левски 
 

Възложител община Левски 15 

 

Основна стратегическа цел на ОУП  

 Създаване териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво уст-

ройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за ре-

гионално развитие и със специфичните за община Левски природни, културно – 

исторически, икономически, туристически и други ресурси.  

 Да се създаде планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие 

и хармонична жизнена среда на урбанизираните територии и териториите извън 

тях, обвързани с Общинския план за развитие и подходящи условия за обита-

ване и реализация на дейности за цялостно социално-икономическо развитие. 

За постигане целта на разработката се решават следните важни задачи: 

 Определяне на обща структура на територията и преобладаващото предназ-

начение на съставните и структурните и части; 

 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 транс-

портните мрежи; 

 Обосноваване развитието на техническата инфраструктура и определяне разпо-

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

връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни 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 общи-

ната и природната ù среда с оглед нейното опазване. Регламентиране на допус-

тимото натоварване на естествените рекреационни и други ресурси, а оглед 

опазването им; 

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

           историческото наследство и природните забележителности; 

 Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на пос-

ледователност на реализирането им във времето. 

Очакваните резултати  

Осигуряване на добра териториално-устройствена основа за балансирано управ-

ление на територията на база териториалните особености на района, социалните и де-

мографските прогнози за развитие на общината, екологичните дадености и природ-

ните ресурси.  

Подцели  

Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологич- 
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но равновесие, икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо използва- 

не на природните ресурси, постигането на главната цел се предпоставя от изпълнение- 

то на следните подцели: 

Социално-икономическото развитие 

 Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура. 

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

историческото наследство и природните забележителности. 

 Създаване на условия за развитието на социална и техническа инфраструктури. 

 Стимулиране на публично-частното партньорство в дейностите, осигуряващи 

социално-икономическото развитие. 

 Осигуряване реализацията на външни инвестиционни инициативи, значими за 

социално - икономическото развитие на общината. 

Устройственото развитие 

 Регулиране в устройствено отношение процесите на по нататъшната урбаниза-

ция  на територията на общината в граници, които да не накърнят целостта и 

стабилността на природната ѝ среда.  

 Създаване на необходимите  устройствени условия за реализиране на стратеги-

ческите документи по Закона за регионално развитие - регионален план за раз-

витие, областната стратегия и общинския план за развитие 2014-2020, както и на 

общински, регионални и национални инфраструктурни проекти. Извеждане на 

устройствени проблеми, произтичащи от ОУП, които да бъдат включени в еже-

годните програми за прилагане на ОПР. 

 Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и техни-

ческо съоръжаване на жизнената среда в населените места и останалите обита-

вани територии в съответствие със съвременните европейски критерии и стан-

дарти, при търсене на максимален ефект при инвестиране и запазване на харак-

терни качества и уникалност на териториите, както на община Левски, така и на 

съседните общини. 

 Планиране на територията на общината да става по начин, осигуряващ съхра-

няване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на при-

родното и културното наследство на общината, с оглед устойчивост и взаимно 

стимулиране при развитието на всички системи. 

Разпределението на територията на общината по видове общо (преобладаващо) 

предназначение и видове устройствени зони ще се извърши с номенклатурата и въз-

можностите на Наредба 7, при съобразяване с режимите, установени по реда на други 

закони и на фактическото ползване. За територията на общинския център ще се съблю-

дават предвижданията на действащия цялостен устройствен план. Ако във връзка с 

настъпили промени във фактическата обстановка и/или предвижданията на ОУП нала-
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гат изменение на този план в отделни негови части, то местата и видът на необхо-

димото изменение следва да се посочат изрично в Правилата за прилагане на ОУП. 

Обхват и времетраене на проекта за “Общ устройствен план на община Левски” 

Общият устройствен план (ОУП) е разработен за територията на цялата община и 

е  документ с дългосрочно действие. Съгласно чл. 17 ал. 3 от Наредба № 8 за обема и 

съдържанието на устройствени зони и планове, ясно е регламентирано срокът на дейст-

вие на ОУП на общините да бъде предвиден за период от 15 до 20 години до 2030 го-

дина.  Периодът е по-дългосрочен, тъй като е обвързан с инвестиционни намерения и 

реализиране на определени стратегически решения и политики.  

Териториален обхват  

Териториалният обхват, съгласно Решение на Общински съвет на Левски Прото-

кол №318/23.05.2013 г. и Договор  от 23.05.2015 г., по проект, сключен между ДЗЗД 

„Геоплан Левски“ и община Левски с предмет „Изготвяне на общ устройствен план 

на община Левски“, покрива територията на община Левски с всички, включени  в нея 

населени места и землищата им, съгласно Закона за административно-териториалното 

устройство на Република България.  

Пространствено развитие на мрежата от населени места и функционалните сис-

теми 

Йерархична система от населени места 

Общината е представена от град Левски, който е общински център попадащ в 5-

то ниво на йерархичната система от градове-центрове (много малки градове и села, 

центрове с общинско значение за територията на общината). 

В градоустройствената класификация на населените места по брой жители град 

Левски попада в категорията „много малки градове”. 

Оси на урбанистично развитие 

Осите на урбанистично развитие следват Националната концепция за пространст- 

вено развитие и Националната стратегия за регионално развитие. Заложените оси отра-

зяват и схемата за пространствено развитие от Съвместния документ на страните от 

Вишеградската четворка плюс България и Румъния /V4+2/ и доразвиват идеите от 

НСРР 2012-2022 г. 

Основните оси на развитие на община Левски са съответстващи на двете основни 

направления обособени в посока изток-запад 

Главен път I-3 (София – Плевен – Русе) и АМ „Хемус“, които са разположени ус-

поредно една спрямо друга и обособяват пространство, част от територията на общи-

ната, което има потенциал за формиране на нови зони на растеж, които да балансират 

социално-икономическата активност в общината.  

Второстепенна се явява оста север-юг, която има интеграционен характер, като 

свързва двете основни оси, и обвързва северните и южните части на общината. 

Урбанизирани и извън урбанизирани територии 

Пространственото развитие на всяка община се определя от социално-икономи- 
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ческите процеси, които протичат на територията ѝ и на национално равнище. Един от  

основните европейски и национални приоритети е намаляване на задълбочаващите се 

различия между развиващите се урбанизационни центрове и земеделския хинтерланд. 

Целенасоченото балансирано развитие на териториалната структура е от основно зна-

чение за опазване на териториите, околната среда, селищните структури и културно-

историческите качества на населението. 

При запазване на досегашните тенденции в община Левски се очаква задържане 

на водещата роля на общинския център град Левски и продължителна миграция на на-

селението към града или други по-развити областни центрове. При този сценарий има 

реална опасност от пълно обезлюдяване на населени места, две от които са силно заст-

рашени – Божурлук (117 души към 2013 г.) и Варана (53 души към 2013 г.). Този моно-

центричен модел на развитие обаче не отговаря на съвременните изисквания и потреб-

ности на жителите на община Левски, стратегическите виждания на общинската упра-

ва за развитие на общината, националните и европейски директиви за развитие на се-

лищата и регионите. 

Един от възможните сценарии за развитие на община Левски се корени в лине-

арното разположение на населените места, даващо възможност за обвързването им в 

единна система, към която да се има целенасочена финансова подкрепа с цел въз-

раждане на икономическите потенциали на територията. Спецификата на прилежащите 

терени се корени в селскостопанските им качества, които трябва да бъдат реализирани. 

Окрупняването на земеделските територии с цел повишаване на рентабилността при 

обработка и ситуиране на местни преработвателни структури са едни от възможно-

стите за създаване на икономическа активност в западащите периферни общински ра-

йони. Основен приоритет в политическата активност на общината трябва да бъде съз-

даването на програми и политики за възраждане на икономиката на общината и преоб-

ръщане на процесите на емиграция. 

Концепция за пространствено развитие на община Левски 

Пространственият модел за развитие на община Левски е многопластов и включ-

ва различни слоеве с информация, функции, процеси и приоритетни елементи от раз-

лични йерархични нива в една динамична структура. 

Пространственият модел за развитие на община Левски се базира на съществу-

ващото положение и възможните промени в полицентричната структура от равномерно 

разпределени населени места в общината. Представен е модел за полицентрично разви-

тие в зависимост от влиянието на външни и вътрешни икономически, политически и 

демографски фактори. В концепцията са заложени подходи, които намаляват заплахата 

от увеличаващия се моноцентризъм, и които да стимулират социално-икономическите 

дейности в периферните територии на общината. 

В пространствената структура на общината има ясно изявени оси на развитие, 

линеарно разположени по съществуващите транспортно-комуникационни трасета и 

основен полюс е град Левски. Селищната мрежа е неравномерно разположена, предвид 

изместеното в южния край на териториалната структура на общината разположение на 

общинския център. Град Левски изпълнява функцията на административен, социално- 

икономически и културен център в общината. 
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Пространствената концепция на община Левски включва следните основни зони: 

1. Земеделска, заемаща най-голям дял от равнината територия на общината,  предназ-

начена за зърнопроизводство със съвременни технологии. 

2. Земеделска зона, разположена по течението на река Осъм, която е главен ланд-

шафтен елемент в пейзажа на общината. Тя е предназначена за отглеждане на плодове, 

зеленчуци и др. съвременни алтернативни екологични форми на земеделие, които 

изискват напояване и голям процент ръчен труд. В тази зона попада и голяма част от 

ограничения горски фонд, защитените местности и природни забележителности. 

3. Селищна мрежа, съставена от един град и 12 села, разположени приблизително 

кръгово около основния блок на земеделския фонд и общинския център – град Левски 

и по направленията североизток към Свищов и югозапад към Ловеч и Троян. 

Усъвършенстването на обществените услуги налага окрупняване на селищната 

мрежа, като се предвидят един главен общински център (град Левски) и два район-

ни/вторични центрове – с. Обнова и с. Стежерово.    

Разширяване на територията на селищата следва да се предвиди за град Левски за 

висококатегорийно обитаване. Нужди от нови производствени терени могат да се поя-

вят също в общинския център, с. Обнова и още някои от по-големите села –  Асеновци, 

Аспарухово, Българене, Градище и Малчика. Те следва да се разполагат в добри връзки 

със съществуващата техническа инфраструктура. 

4. Община Левски е много добре снабдена с комуникационно-транспортна инфра-

структура, която следва специфичното кръгово и радиално разположение на селищата. 

Тя включва: 

Главен републикански път София – Варна /Русе/; 
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Второстепенни републикански пътища, свързващи градовете Левски, Троян, Ловеч,  

Свищов и Велико Търново; 

Предвижда се магистрала „Хемус“ да премине южно от територията на община-

та, което налага да се търси подходяща връзка с нея. Следва да се предвидят обходни 

преминавания на главни пътища през селата Обнова, Малчика, Аспарухово, Асеновци 

и Градище.  

Пространствената концепция предвижда обходен път и на град Левски от северо-

изток за по-добра връзка към с. Градище и Велико Търново. В територията между него 

и града се проектира етнопарк. 

Община Левски е също така много добре снабдена и с ж. п. транспорт /ж. п. ли-

ния София – Варна, с отклонения  на север Свищов – Белене, на югозапад – Ловеч – 

Троян и на югоизток – към Велико Търново/. 

5. Общината разполага с богато културно-историческо наследство, включващо недви-

жими културни ценности от античността, средновековието, турското владичество и 

българското възраждане, които заедно със защитените територии и природни забеле-

жителности представляват добра перспектива за развитие на туризма. Особено привле-

кателни за туристи, рибари и ловджии са старите корита на река Осъм, които следва да 

се включат в подходящи вело и туристически маршрути. Заедно с т. н. „Римски Мост“, 

те представляват ценност от национално значение. 

Пространствено разпределение на населените места в териториалната  

структурата на общината 

В териториалната структура на община Левски населените места са сравнително 

равномерно пространствено разпределени и връзките между тях са с линеарен харак-

тер, разположени по протежение на основните транспортно-комуникационни оси в 

общината. Открояват се няколко основни направления, които взаимно се пресичат и по 

които са разположени повече селищни структури.    

Основната транспортно-комуникационна ос, преминаваща в рамките на общи-

ната, е републиканския път Е-83 по направление изток-запад, свързваща столичната 

агломерация с Бяла. Оста преминава в централната част на общината, като посредст-

вом изградената общинска пътна мрежа обвързва близко разположените населени мес-

та.   

Втората основна транспортна ос пресича общината от югоизток към северозапад, 

обвързвайки най-голяма част от населените места в общината – Градище, Левски, Ас-

парухово, Малчика, Българене, Изгрев и Трънчовица. Общинският център град Лев-

ски е кръстопътно селище в южната част на общината, където се пресичат основните 

направления на югоизток, югозапад и север. Така структурирани основните и второсте-

пенни транспортно-комуникационни оси свързват всички селища като предоставят 

добра транспортна достъпност и обвързаност до населените места в съседните общини. 

Общината се намира в централната част на северна България, характеризираща се с 

равнинен релеф. Селищата са заобиколени предимно от земеделски земи и процентът 

на горски територии е малък. 

Пътна инфраструктура   

Бъдещото развитие на транспортната инфраструктура трябва да бъде насочено  
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към модернизация и рехабилитация на нужните участъци от транспортната инфра-

структура на общината. Увеличаването на качествените характеристики на пътищата, 

водещи до важни индустриални и обслужващи центрове е също от важно значение за 

социално-икономическото развитие на общината. 

Осигуряването на адекватен достъп до функциониращите селскостопански струк-

тури ще спомогне за тяхното запазване и ще осигури възможност за тяхното разраст-

ване чрез износ на стока извън границите на общината. 

Изграждането на бъдещото трасе на АМ „Хемус“ ще окаже положително влияние 

върху транспортната достъпност на общината, тъй като то ще преминава в непосредст-

вена близост и ще опосредства бързия и удобен достъп до големите икономически и 

административни центрове на страната.  

Железопътен транспорт 

Град Левски е един от важните транспортни възли в Дунавската равнина. Разпо-

ложението му е предпоставка за изграждане на една от първите железопътни линии в 

съвременна България. През територията на общината преминава основна железопътна 

за страната линия – София – Варна, с отклонение за Свищов. През 1949 г. е изграден 

участък за връзка с Троян, а през 1990 г. за Ловеч.  

До две от селата в рамките на общината имат железопътен достъп. Възможности-

те, които предлага железопътният транспорт в общината досега не са използвани и 

имат потенциал за развитие.   

Инженерна инфраструктура 

Водоснабдяване и канализация  

UUUВодоизточници 

Необходима е реконструкция на всички водоизточници на територията на общи-

на Левски с цел подобряване на количеството и качеството на питейните води. Необ-

ходимият дебит за водоизточниците е 55 l/s. Плитките почвени води, които се използ-

ват за питейна вода са доста динамични през годината, поради което дебита на водо-

източниците трябва да се определя всеки месец. Меродавен е дебитът на водоизточ-

ниците през летните месеци, когато консумацията е най-голяма, а спадът на дебита на 

водоизточниците е сравнително висок. Задължително е да се премахне водоподаването 

на с. Изгрев от каптажа до гробищния парк, тъй като това водовземане е в противо-

речие със санитарно-хигиенните изисквания за питеен водоизточник.   

Да се потърси решение питейните водоизточници с добро качество на водата да 

имат възможност да подпомагат тези водоснабдителни системи, които имат недостиг 

от питейна вода. При недостиг на питейна вода да се пристъпи към преизчисляване на 

тези показатели, които надвишават стандартните изисквания по БДС.   

На база баланса на водите и тяхното местоположение да се реконструират или 

подменят с нови всички съоръжения като помпени станции (ПС), хлораторни станции 

(ХС), резервоари, санитарно-охранителна зона (СОЗ) и др. 

UUUВъншни водопроводи и водопроводни мрежи в населените места. 

Изградените системи от етернитови тръби през 20 век са силно амортизирани,  
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което води до значителни загуби на питейна вода. Необходима е пълна реконструкция 

на тези системи със съвременни тръби тип ПЕВП, с което ще се постигнат едновре-

менно следните показатели: 

 Намаляване стойността на значително високите настоящи загуби на вода. 

 Намаляване на разходите на електроенергия за добиване на питейна вода (осно-

вен разход). 

 Задоволяване нуждите на населението от питейна вода. 

 Реконструкцията на водопроводните мрежи да се движи успоредно с изграж-

дането по целесъобразност на битовата канализация. 

Изградените резервоари от 2650 mPPP

3
PPP са недостатъчни. Необходимите обеми са 3600 m PPP

3
PPP. 

Следователно в близко бъдеще ще трябва да се доизградят допълнително още 1950 m PPP

3
PPP 

както следва: 

 гр. Левски - 1500 mPPP

3
PPP. 

 с. Асеновци - 250 mPPP

3 

 с. Аспарухово - 150 mPPP

3 

 с. Изгрев - 50 mPPP

3 

В община Левски 100% от населението ползва вода за питейни нужди от систе-

мата на ВиК – Левски. От своя страна ВиК – Левски задоволява нуждите изцяло за 

сметка на подпочвените води. Санитарно-охранителни зони са изградени за 30 броя 

водоизточници и съоръжения на дружеството с обща площ 123,45 dka. Водоснабдя-

ването се осъществява чрез водохващания, предимно дренаж, шахтови и тръбни кла-

денци. Качеството на тези води отговаря на хигиените норми и изисквания на Наредба 

№9 на МЗ. 

 

Таблица 5 Необходими водни количества към 2065г., съгласно чл.16, ал. 2 от На-

редба №2/2005г. при водоснабдителна норма от 200 л/ж за денонощие. 

 
Забележка: К1 – коефициент на денонощна неравномерност К2 – коефициент на часова неравно-

мерност 

 

 

 

 

№ Селища Жители /бр./ Qср.ден Qср.дрн Qmax.ден Qmax.час

бр. куб.м./ден куб.м./ден л/сек куб.м./ден л/сек К1 куб.м./ден K2 л/сек

1 гр. Левски 9872 1974 22,85 395 4,57 2369 27,42 1,49 3336 2,05 51,41

2 с. Асеновци 1336 267 3,09 53 0,62 320 3,71 2,04 598 5 16,07

3 с. Аспарухово 608 122 1,41 24 0,28 146 1,69 2,09 279 5 7,33

4 с. Божурлук 128 26 0,30 5 0,06 31 0,56 2,12 60 5 1,56

5 с. Българене 893 179 2,07 36 0,41 215 2,48 2,07 407 5 10,76

6 с. Врана 65 13 0,15 3 0,03 16 0,18 2,12 31 5 0,78

7 с. Градижще 1194 239 2,76 48 0,56 287 3,32 2,05 538 5 14,36

8 с. Изгрев 430 86 1,00 9 0,10 95 1,10 2,1 190 5 5,1

9 с. Козар Белене 808 162 1,87 32 0,37 194 2,24 2,07 367 5 9,72

10 с. Малчика 1407 281 3,26 56 0,65 337 3,91 2,04 629 5 16,95

11 с. Обнова 1990 398 4,61 80 0,92 478 5,53 2 876 5 23,97

12 с. Стежерово 544 109 1,26 22 0,25 131 1,51 2,09 250 5 6,55

13 с. Трънчовица 663 133 1,53 27 0,31 160 1,84 2,08 304 5 7,96

19938 3988 46,15 798 9,23 4786 55,39

Загуби Общо

Община Левски:
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Таблица 6  Водоснабдяване на населените места н община Левски 

 

Проблеми с водоснабдяването има в следните населени места: 

 с. Обнова - с периодичен режим на питейната вода поради недостиг; 

 с. Българене - гравитачен водоизточник, който се намира в непосредствена бли-

зост до гробищния парк на селото на по-малко от 100 m. Каптиран е друг водо-

източник, който е одобрен от РЗИ, но не е доизграден и свързан с мрежата; 

 с. Изгрев - старото водохващане е със значително намалял дебит, поради което 

по-високите части на населеното място са често без вода. Общият дебит е около 

2 l/sec; 

 с. Козар Белене - едно от най-проблематичните на територията на общината. 

Чест режим, поради намалелия дебит на водата от 22 l/sec до 6 l/sec. Причината 

е в голямата разлика между нивата на територията на населеното място - 15 m. 

Предложението от кметството е да се проучи и проектира нов водоизточник с 

обем поне още 4 l/sec, и поетапно подновяване на мрежата, с което ще се нама-

лят загубите. Поставянето на водопроводни кранове на улиците в ниската част 

на селото ще създаде налягане на улиците от високата част. 

UUUКанализационна мрежа 

Населено 

място 

Обхвана-

то насе-

ление 

Бр. водоизточ-

ници 

Водоснабдяване Вид на 

мрежата 

Сан.-

охранителни 

зони (СОЗ) 

с. Градище 100 % 1 бр.дренаж ВиК – гр. Левски 

(собствен) 

Етернитова 

**ПЕВП 

1 бр. добро състо-

яние  

с. Асеновци 100 % 3 бр. шахтови 

кладенци 

Вик – Левски 

(собствени) 

етернит 3 бр. Задоволи-

телно състояние 

с. Варана 100 % - ВиК – Левски (от 

с. Градище) 

- - 

 

с. Аспарухово 

 

100 % 

 

- 

ВиК – гр. Левски 

(от дренаж с. 

Малчика ) 

 

- 

 

- 

с. Божурлук 100 % 1 бр. Местен 

каптаж * 

ВиК – Белене 

(собствен) 

етернит 1 бр. Задоволи-

телно състояние  

с. Обнова 100 % 3 бр. Дренаж * ВиК – Левски 

(собствено) 

етернит и 

ПЕВП** 

3 бр. Задоволи-

телно състояние 

с. Българене 100 % 2 бр. гравитачен 

и помпен 

ВиК – Левски 

(собствени) 

етернит 2 бр. Задоволи-

телно състояние 

с. Стежерово 100% 2 бр. *грави-

тачен и помпен 

ВиК – Белене  

2 бр. собствен   

етернит 2 бр. Задоволи-

телно състояние 

с. Козар 

 Белене 

100 % 2 бр. – дренаж и 

шахтов кладенец 

ВиК – Левски 

(собствени)  

етернит 

и ПЕВП** 

2 бр. добро състо-

яние 

 

с. Изгрев 

100 % 2 бр. дренаж и 1 

бр. тръбен кла-

денец 

ВиК – Левски 

(собствени)  

етернит * 2 бр. добро  и 2бр 

в лошо състояние 

с. Малчика 100% 1 бр. дренаж ВиК – Левски  

( собствен) 

етернит 7 бр. добро състо-

яние 

 

с. Трънчовица 

100 % 3 бр., от които 2 

бр. шахтови кла-

денци и 1 бр. 

дренаж 

ВиК – Левски 

собствени 

етернит 3 бр. добро състо-

яние 

Гр. Левски 100 % 13 бр. дренажни 

и шахтови 

ВиК – гр. Левски етернит 

**ПЕВП 

13бр. в много 

добро състояние 
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Изградената канализация в гр. Левски е около 40 кm, което представлява около 

79% от общата дължина на уличната канализация. Населението, което се включва в нея 

е 97%. При това положение изграждането на пречиствателната станция за пълно био-

логическо пречистване трябва да се ускори с оглед опазване на околната среда от съ-

ществуващото замърсяване.  

С изграждането на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) Левски  ще 

се премахнат всички сега действащи зауствания на:  

 ВиК Левски ЕООД;   

 Новико-Норд ООД;  

 Автотранспорт ЕООД гр. Левски;  

 ПГ по МСС „Никола Вапцаров“;  

 ВРЗ Левски АД;  

 Локомотивно депо.  

Всички локални зауствания в река Осъм ще се прекъснат, а отпадните води на 

предприятията след преценка ще се включат директно в канализационната мрежа на гр. 

Левски или след локално пречистване. 

UUUПСОВ Левски  

Изграждането на ПСОВ Левски е наложително, поради изградената канализация 

на града. В момента концентрацията на замърсености се зауства в река Осъм без никак-

во пречистване. Едновременно с изграждането на ПСОВ за града да се изградят и 

всички локални пречиствателни съоръжения на предприятията за да имат готовност за 

директно включване в канализационната система на града след изграждането на ПСОВ 

Левски. При определяне на капацитета на ПСОВ да се имат предвид и евентуални 

включвания на други селища, разположени на близко разстояние до града. 

UUUПСОВ за селища над 1000 жители  

На този етап това са селата Асеновци, Градище, Малчика и Обнова. Към тях мо-

гат да се приобщят и села с по-малко население от 1000 еквивалентни жители, но раз-

положени близо до селата с население по-голямо от 1000 еквивалентни жители. Изг-

раждането на ПСОВ за тези селища да се обвърже с изграждането на канали-зационна 

улична мрежа и асфалтиране на улиците, по които се изгражда. Всички реше-ния за 

ПСОВ да се осъществят след технико-икономическа обосновка при включва-нето на 

останалите селища. 

Таблица 7 Баланс на територията на община Левски  

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА Опорен план  ОУПО Увеличение Намаление 

Територии с общо предназначение площ 

(ha) 

% площ 

(ha) 
% Площ 

(ha)/ 

площ  

(ha) 

Жилищни функции 2048.34 4.940 2074.84 5.004 26.50   

Обществено-обслужващи функции 53.91 0.130 53.91 0.130     

Производствени дейности 255.48 0.616 430.67 1.039 175.19   

Складови дейности 7.99 0.019 7.99 0.019     

Рекреационни дейности, курорти и 

вилни зони 

50.28 0.121 50.28 0.121     

Спорт и атракции 19.10 0.046 19.1 0.046     
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Съгласно нормативните уредби на Република България основното предназначение на 

териториите на една община, определени с общите устройствени планове са:  

 Урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), 

 Земеделски територии,  

 Горски територии,  

 Защитени територии и  

 Нарушени територии за възстановяване.  

В структурата на община Левски видовете територии са разпределени както следва: 

 Земеделски територии – 41.4652 hа – обработваеми 35.844 hа от тях; 

 Горски територии – 2.5904 hа; 

 Урбанизирани територии –1.6657 hа; 

 Заети от водни течения и площи – 1.0276 hа; 

 За добив на полезни изкопаеми – 80.6 hа; 

 За транспорт и инфраструктура – 0.2559 hа. 

Според начина на трайно ползване и техните относителни дялове териториалните фон-

дове са подредени както следва: 

 Земеделски  -  85,2 %; 

 Горски – 4,9 %; 

 Урбанизирани територии – 6,7 %; 

 Транспорт и инфраструктура – 2,5 %; 

 Води – 0,07 %; 

 За добив – 0,6 %. 

Предвижданията на Общия устройствен план на община Левски променят структурата 

на баланса по територията както следва:   

 С реализацията на ОУП и изграждане на устройствените зони в общината земе-

делските земи – обработваеми ниви се намаляват с18.371ha. 

 Обработваеми земи-трайни насаждения се намаляват с 0.517 dka. 

 Необработваемите земи се намаляват с 21.108 ha. 

Практическото реализиране на ОУП на община Левски ще доведе до увеличаване на  

Озеленяване, паркове и градини 28.02 0.068 221.63 0.535 193.61   

Стопанско обслужване 290.88 0.702 290.88 0.702     

Обработваеми земи-ниви 29062.10 70.095 28878.39 69.652   183.71 

Обработваеми земи-трайни насажде-

ния 

1073.09 2.588 1067.92 2.576   5.17 

Необработваеми земи 4941.77 11.919 4730.69 11.410   211.08 

Гори 2420.11 5.837 2420.11 5.837     

Водни площи 572.87 1.382 572.87 1.382     

Транспорт и комуникации 223.41 0.539 225.58 0.544 2.17   

Техническа инфраструктура 393.26 0.949 393.26 0.949     

Гробищен парк 16.54 0.040 19.03 0.046 2.49   

Защитени и нарушени територии             

Територии за природозащита             

Територии за опазване на културното 

наследство 

0.68 0.002 0.68 0.002     

Територии за възстановяване и ре-

култивация 

2.99 0.007 2.99 0.007     

Обща площ: 41460.82   41460.82       
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площите на: 

 Жилищни функции с 26.50 ha. 

 Производствени дейности с 175.19 ha. 

 Озеленяване, паркове и градини с 193.61 ha. 

 Транспорт и комуникации с 2.17 ha. 

 Гробищен парк с 2.49 ha. 

Без промяна са площите за Складови дейности, Рекреационни дейности, курорти и вил-

ни зони и спорт и атракции, както и горите, водните  площи и техническата инфра-

структура. 
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В землището на град Левски се увеличава площта на териториите с жилищни функции с 16.53 ha.Територията за производствени дей-

ности се увеличава със 70.43ha, а озеленяването, парковете и градините със 78.81 ha. Разширението се предвижда за сметка на намаля-

ване на обработваемите земи – ниви с 84.81ha, необработваемите земи 82,51 ha. 

гр. Левски

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА Увеличение Намаление

Територии с общо предназначение площ /xa/ % площ /xa/ % площ /xa/ площ /xa/

Жилищни функции 355,96 11,541 372,49 12,077 16,53

Обществено-обслужващи функции 34,88 1,131 34,88 1,131 0

Производствени дейности 155,98 5,057 226,41 7,340 70,43

Складови дейности 3,16 0,102 3,16 0,102

Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 0,31 0,010 0,31 0,010

Спорт и атракции 0,00 0,000 0,00 0,000

Озеленяване, паркове и градини 13,80 0,447 92,61 3,003 78,81

Стопанско обслужване 9,29 0,301 9,29 0,301

Обработваеми земи-ниви 1684,39 54,611 1599,58 51,861 84,81

Обработваеми земи-трайни насаждения 239,68 7,771 239,68 7,771

Необработваеми земи 280,17 9,084 197,67 6,409 82,51

Гори 193,27 6,266 193,27 6,266

Водни площи 35,80 1,161 35,80 1,161

Транспорт и комуникации 49,93 1,619 49,93 1,619

Техническа инфраструктура 24,75 0,802 24,75 0,802

Гробищен парк 0,00 0,000 1,55 0,050 1,55

Защитени и нарушени територии

Територии за природозащита

Територии за опазване на културното наследство 0,00 0,000 0,00 0,000

Територии за възстановяване и рекултивация 3,00 0,097 3,00 0,097

Обща площ: 3084,37 3084,37

Опорен план ОУПО
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В землището на с. Асеновци се увеличават площите за производствени дейности с 38,63 ha и на озеленяването с 38,43 ha. Това увеча-

ване е за сметка на намаляване на обработваемите земи – ниви с 16,21ha, трайните насаждения с 22,91ha и необработваемите земи с 

37,93ha.  

 

 

с. Асеновци

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА Увеличение Намаление

Територии с общо предназначение площ /xa/ % площ /xa/ % площ /xa/ площ /xa/

Жилищни функции 135,53 3,120 135,53 3,120

Обществено-обслужващи функции 5,33 0,123 5,33 0,123

Производствени дейности 10,81 0,249 49,44 1,138 38,63

Складови дейности 0,35 0,008 0,35 0,008

Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 3,21 0,074 3,21 0,074

Спорт и атракции 4,88 0,112 4,88 0,112

Озеленяване, паркове и градини 1,76 0,040 40,18 0,925 38,43

Стопанско обслужване 27,94 0,643 27,94 0,643

Обработваеми земи-ниви 2988,08 68,793 2971,86 68,420 16,21

Обработваеми земи-трайни насаждения 48,95 1,127 26,04 0,599 22,91

Необработваеми земи 464,45 10,693 426,52 9,819 37,93

Гори 523,23 12,046 523,23 12,046

Водни площи 45,51 1,048 45,51 1,048

Транспорт и комуникации 32,14 0,740 32,14 0,740

Техническа инфраструктура 49,04 1,129 49,04 1,129

Гробищен парк 2,40 0,055 2,40 0,055

Защитени и нарушени територии

Територии за природозащита

Територии за опазване на културното наследство 0,00 0,000 0,00 0,000

Територии за възстановяване и рекултивация 0,00 0,000 0,00 0,000

Обща площ: 4343,59 4343,59

Опорен план ОУПО
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В землището на с. Аспарухово площта на производствените дейности се увеличава с 18,50 ha, за сметка на намаляване на площите на 

обработваемите земи – ниви с 12,60 ha и необработваемите земи с 5,90ha. 

с. Аспарухово

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА Увеличение Намаление

Територии с общо предназначение площ /xa/ % площ /xa/ % площ /xa/ площ /xa/

Жилищни функции 82,41 7,002 82,41 7,002

Обществено-обслужващи функции 0,00 0,000 0,00 0,000

Производствени дейности 0,00 0,000 18,50 1,572 18,50

Складови дейности 0,00 0,000 0,00 0,000

Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 0,00 0,000 0,00 0,000

Спорт и атракции 1,43 0,121 1,43 0,121

Озеленяване, паркове и градини 0,00 0,000 0,00 0,000

Стопанско обслужване 9,89 0,841 9,89 0,841

Обработваеми земи-ниви 898,93 76,373 886,33 75,302 12,60

Обработваеми земи-трайни насаждения 3,74 0,318 3,74 0,318

Необработваеми земи 152,67 12,971 146,77 12,470 5,90

Гори 0,00 0,000 0,00 0,000

Водни площи 6,75 0,573 6,75 0,573

Транспорт и комуникации 4,23 0,360 4,23 0,360

Техническа инфраструктура 15,69 1,333 15,69 1,333

Гробищен парк 1,29 0,109 1,29 0,109

Защитени и нарушени територии

Територии за природозащита

Територии за опазване на културното наследство 0,00 0,000 0,00 0,000

Територии за възстановяване и рекултивация 0,00 0,000 0,00 0,000

Обща площ: 1177,03 1177,03

Опорен план ОУПО
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В землището на с. Българене единствено се увеличава площта на производствените дейности с 5,11ha, за сметка на намаляване площи-

те на обработваемите земи – ниви с 3,89 ha и необработваемите земи с 1,22 ha. 

с. Българене

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА Увеличение Намаление

Територии с общо предназначение площ /xa/ % площ /xa/ % площ /xa/ площ /xa/

Жилищни функции 143,40 4,129 143,40 4,129

Обществено-обслужващи функции 8,21 0,237 8,21 0,237

Производствени дейности 15,97 0,460 21,08 0,607 5,11

Складови дейности 0,00 0,000 0,00 0,000

Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 0,13 0,004 0,13 0,004

Спорт и атракции 0,00 0,000 0,00 0,000

Озеленяване, паркове и градини 0,00 0,000 0,00 0,000

Стопанско обслужване 31,82 0,916 31,82 0,916

Обработваеми земи-ниви 2371,67 68,292 2367,78 68,180 3,89

Обработваеми земи-трайни насаждения 41,43 1,193 41,43 1,193

Необработваеми земи 494,43 14,237 493,21 14,202 1,22

Гори 262,63 7,562 262,63 7,562

Водни площи 49,80 1,434 49,80 1,434

Транспорт и комуникации 27,21 0,783 27,21 0,783

Техническа инфраструктура 24,50 0,705 24,50 0,705

Гробищен парк 0,93 0,027 0,93 0,027

Защитени и нарушени територии

Територии за природозащита

Територии за опазване на културното наследство 0,68 0,020 0,68 0,020

Територии за възстановяване и рекултивация 0,00 0,000 0,00 0,000

Обща площ: 3472,82 3472,82

Опорен план ОУПО
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с. Варана

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА Увеличение Намаление

Територии с общо предназначение площ /xa/ % площ /xa/ % площ /xa/ площ /xa/

Жилищни функции 51,40 3,851 51,40 3,851

Обществено-обслужващи функции 1,42 0,107 1,42 0,107

Производствени дейности 0,15 0,011 0,15 0,011

Складови дейности 0,00 0,000 0,00 0,000

Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 0,00 0,000 0,00 0,000

Спорт и атракции 1,71 0,128 1,71 0,128

Озеленяване, паркове и градини 0,00 0,000 0,00 0,000

Стопанско обслужване 22,48 1,684 22,48 1,684

Обработваеми земи-ниви 886,14 66,387 886,14 66,387

Обработваеми земи-трайни насаждения 21,49 1,610 21,49 1,610

Необработваеми земи 229,19 17,170 229,19 17,170

Гори 89,97 6,740 89,97 6,740

Водни площи 2,28 0,171 2,28 0,171

Транспорт и комуникации 5,25 0,393 5,25 0,393

Техническа инфраструктура 22,78 1,706 22,78 1,706

Гробищен парк 0,55 0,042 0,55 0,042

Защитени и нарушени територии

Територии за природозащита

Територии за опазване на културното наследство 0,00 0,000 0,00 0,000

Територии за възстановяване и рекултивация 0,00 0,000 0,00 0,000

Обща площ: 1334,80 1334,80

Опорен план ОУПО
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В землището на с. Изгрев се увеличава площта за жилищни функции с 2,39 ha и озеленяването с 12,43ha  за сметка на намаляване на 

площите на нивите със 7,30 ha и на необработваемите земи със 7,52 ha.   

с. Изгрев

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА Увеличение Намаление

Територии с общо предназначение площ /xa/ % площ /xa/ % площ /xa/ площ /xa/

Жилищни функции 118,63 5,410 121,02 5,519 2,39

Обществено-обслужващи функции 1,24 0,057 1,24 0,057

Производствени дейности 0,05 0,002 0,05 0,002

Складови дейности 1,45 0,066 1,45 0,066

Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 0,00 0,000 0,00 0,000

Спорт и атракции 0,00 0,000 0,00 0,000

Озеленяване, паркове и градини 0,00 0,000 12,43 0,567 12,43

Стопанско обслужване 13,89 0,633 13,89 0,633

Обработваеми земи-ниви 1643,10 74,933 1635,80 74,600 7,30

Обработваеми земи-трайни насаждения 14,17 0,646 14,17 0,646

Необработваеми земи 270,61 12,341 263,09 11,998 7,52

Гори 93,60 4,268 93,60 4,268

Водни площи 11,08 0,505 11,08 0,505

Транспорт и комуникации 3,58 0,163 3,58 0,163

Техническа инфраструктура 20,44 0,932 20,44 0,932

Гробищен парк 0,93 0,042 0,93 0,042

Защитени и нарушени територии

Територии за природозащита

Територии за опазване на културното наследство 0,00 0,000 0,00 0,000

Територии за възстановяване и рекултивация 0,00 0,000 0,00 0,000

Обща площ: 2192,75 2192,75

Опорен план ОУПО
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В землището на село Козар Белене площите на производствените дейности се увеличават с 4,16 ha и на озеленяването с 8,22 ha. Това 

увеличение на площите е за сметка на намаляване площите на обработваемите земи – ниви с 3.68 ha и на необработваемите земи с 

8,70ha. 

 

 

с. Козар Белене

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА Увеличение Намаление

Територии с общо предназначение площ /xa/ % площ /xa/ % площ /xa/ площ /xa/

Жилищни функции 104,71 3,878 104,71 3,878

Обществено-обслужващи функции 0,00 0,000 0,00 0,000

Производствени дейности 0,00 0,000 4,16 0,154 4,16

Складови дейности 0,13 0,005 0,13 0,005

Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 0,00 0,000 0,00 0,000

Спорт и атракции 3,24 0,120 3,24 0,120

Озеленяване, паркове и градини 0,00 0,000 8,22 0,304 8,22

Стопанско обслужване 6,16 0,228 6,16 0,228

Обработваеми земи-ниви 1958,09 72,527 1954,41 72,391 3,68

Обработваеми земи-трайни насаждения 18,09 0,670 18,09 0,670

Необработваеми земи 320,62 11,876 311,92 11,553 8,70

Гори 215,59 7,985 215,59 7,985

Водни площи 18,23 0,675 18,23 0,675

Транспорт и комуникации 39,60 1,467 39,60 1,467

Техническа инфраструктура 14,39 0,533 14,39 0,533

Гробищен парк 0,96 0,035 0,96 0,035

Защитени и нарушени територии

Територии за природозащита

Територии за опазване на културното наследство 0,00 0,000 0,00 0,000

Територии за възстановяване и рекултивация 0,00 0,000 0,00 0,000

Обща площ: 2699,82 2699,82

Опорен план ОУПО
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С реализиране на ОУП промени в площите на с. Обнова ще настъпят с увеличаване площите с жилищни функции със 7,60 ha, площите 

на производствените дейности с 33,73 ha и озеленяването със 7,38 ha. Това увеличаване на площите за посочените дейности е за  смет-

ка на намаляване на площите на обработваемите земи – ниви с 33.16 ha на трайните насаждения с 0.59 ha и на необработваемите земи с 

15,91 ha. 

с. Обнова

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА Увеличение Намаление

Територии с общо предназначение площ /xa/ % площ /xa/ % площ /xa/ площ /xa/

Жилищни функции 298,73 4,342 306,33 4,453 7,60

Обществено-обслужващи функции 11,83 0,172 11,83 0,172

Производствени дейности 22,39 0,325 56,12 0,816 33,73

Складови дейности 0,00 0,000 0,00 0,000

Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 30,09 0,437 30,09 0,437

Спорт и атракции 0,00 0,000 0,00 0,000

Озеленяване, паркове и градини 12,46 0,181 19,84 0,288 7,38

Стопанско обслужване 74,56 1,084 74,56 1,084

Обработваеми земи-ниви 5119,43 74,417 5086,27 73,935 33,16

Обработваеми земи-трайни насаждения 36,36 0,529 35,77 0,520 0,59

Необработваеми земи 776,53 11,288 760,63 11,057 15,91

Гори 169,68 2,466 169,68 2,466

Водни площи 232,18 3,375 232,18 3,375

Транспорт и комуникации 18,19 0,264 18,19 0,264

Техническа инфраструктура 74,83 1,088 74,83 1,088

Гробищен парк 2,08 0,030 3,03 0,044 0,95

Защитени и нарушени територии

Територии за природозащита

Територии за опазване на културното наследство 0,00 0,000 0,00 0,000

Територии за възстановяване и рекултивация 0,00 0,000 0,00 0,000

Обща площ: 6879,36 6879,36

Опорен план ОУПО
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В землището на с. Трънчовица се очаква увеличаване на площите за производствени дейности с 4,63 ha и на озеленяването с 48,23ha. 

Това увеличаване е за сметка на намаляване площите на обработваемите земи – ниви с 3,96 ha, на необработваемите земи с 48,90 ha.

с. Трънчовица

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА Увеличение Намаление

Територии с общо предназначение площ /xa/ % площ /xa/ % площ /xa/ площ /xa/

Жилищни функции 133,64 4,117 133,64 4,117

Обществено-обслужващи функции 1,29 0,040 1,29 0,040

Производствени дейности 11,62 0,358 16,24 0,500 4,63

Складови дейности 0,89 0,028 0,89 0,028

Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 0,56 0,017 0,56 0,017

Спорт и атракции 0,00 0,000 0,00 0,000

Озеленяване, паркове и градини 0,00 0,000 48,23 1,486 48,23

Стопанско обслужване 25,12 0,774 25,12 0,774

Обработваеми земи-ниви 2081,92 64,143 2081,92 64,142

Обработваеми земи-трайни насаждения 244,94 7,546 240,98 7,424 3,96

Необработваеми земи 447,69 13,793 398,79 12,286 48,90

Гори 238,46 7,347 238,46 7,347

Водни площи 18,67 0,575 18,67 0,575

Транспорт и комуникации 3,41 0,105 3,41 0,105

Техническа инфраструктура 36,52 1,125 36,52 1,125

Гробищен парк 1,06 0,033 1,06 0,033

Защитени и нарушени територии

Територии за природозащита

Територии за опазване на културното наследство 0,00 0,000 0,00 0,000

Територии за възстановяване и рекултивация 0,00 0,000 0,00 0,000

Обща площ: 3245,77 3245,77

Опорен план ОУПО
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Защитени територии и защитени зони  от Националната екологична мрежа  

НАТУРА 2000 

 Съгласно становище писмо изх. № 3299/12.12.2015г. на РИОСВ, Плевен на те-

риторията на община Левски има само една защитена местност „Тараклъка“ по сми-

съла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). 

 Територията на община Левски (респ. ОУП) обхваща участъци от защитените 

зони: 

 Защитена зона BG0000239 Обнова - Караман дол - по Директива за местооби-

танията 92/43 ЕЕС, която припокрива защитена зона по Директива за птиците. 

 Защитена зона BG 0002096  Обнова  - по Директива 2009/147/за птиците, която 

припокрива защитена зона по Директива за местообитанията.  

Защитена зона BG0000239 Обнова - Караман дол - по Директива за местообитанията 

92/43 ЕЕС, която припокрива защитена зона по Директива за птиците с площ от 

10750,81 ha и в община Левски се включва в землищата на селата Асеновци, Аспа-

рухово, Българене, Варана, Градище, Изгрев, Козар Белене, Малчика, Обнова и Трън-

човица. Територията на защитената зона в границите на община Левски е 8297,31ha, 

което е 77,19% от площта на защитената зона. 

Според Специфичната информация получена в резултат на проект: "Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I" в защитената зона са включени 14 типа природни местообитания, 1 растителен 

вид, 6 целеви вида безгръбначни животни, 4 вида риби, 2 вида земноводни, 4 вида вле-

чуги, 11 вида бозайници, от които 5 вида прилепи. 

Защитена зона BG 0002096 Обнова - по Директива 2009/147/за птиците, която припо-

крива защитена зона по Директива за местообитанията е с площ 5420,89 ha. 

Зоната заема части от община Левски в землищата на селата Малчика, Козар Белене, 

Българене, Обнова, Трънчовица, Изгрев и Стежерово с площ 4243,39 ha, което е 

78,28% от площта на защитената зона. 

Според Специфична информация получена в резултат на проект: "Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I" в защитената зона са включени 47 вида птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за 

биологичното разнообразие и 36 вида по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното 

разнообразие. 

 

2. Описание и характеристика на други планове, програми и проекти/инвестици-

онни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобря-

ване, които в съчетание с оценявания ОУП на община Левски може да окаже неб-

лагоприятно въздействие върху защитените зони   

 

Получената и систематизирана информация от РИОСВ, Плевен за постъпили ин-

вестиционни предложения (ИП), планове и програми (ПП) в границите на защи-тените 

зони BG0000239 Обнова - Караман дол и  BG 0002096 Обнова  са представени в след-

ващата Таблица  8. 
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 Таблица 8  Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС планове, програми и проекти (ППП)  

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

№ 

 

Инвестиционно предложение 

 

 

№ имот / коорди-

нати 

НТП 

 

Землище 

 

Обща 

площ 

(дка) 

Площ в 

защите-

на зона 

(дка) 

№ на Решение 

по процедура 

(ОВОС/ОСВ) 

В границите на 

ЗЗ Обнова – 

Караман дол 

Засегнати при-

родни местооби-

тания 

В близост до 

ЗЗ Обнова – 

Караман дол 

 

Забележка 

127 Изграждане на ГПСОВ - Левски за 

населения 15 000 екв. Жители 

 

43236.262.500 
 

гр. Левски 

 
30 

 

0 

ПН 71 -

ПР/31.07.2008 да 

не се извършва 

ОВОС 

 

- 

 

да 

 

216 Изграждане на довеждащ колек-

тор за отпадъчни води в гр. Левс-

ки 

 

УПИ -I, кв. 159 а 

 

гр. Левски 

 

0 
 

0 

ПН 040-ПС/ 

06.06.2008 – съг-

ласувано реше-

ние по ОСВ 

 

- 

 

да 

Решението е 

влязло в сила 

 

280 

 

Изграждане на овцеферма 

 

 

224 

 

с. Варана 

 
 

14,755 

 

14,755 

ПН 040-

П/14.11.2008 

решение по ОСВ- 

прекратяване 

 

да 

 

- 

прекратено е и 

решението е 

влязло в сила 

332 Изграждане на ТИР - паркинг 43236.251.291 гр. Левски 6,041 0 ПН 18-ПР/11.03. 

2009 да не се 

извършва ОВОС 

- да решението е 

влязло в сила 

355 Изграждане на площадка за 

търговска дейност с отпадъци 

от черни и цветни метали 

 

000182 

 

с. Малчика 

 

13 

 

0 

ПН 41- ПР/23.04. 

2009 да не се 

извършва ОВОС 

 

- 

 

да 

решението е 

влязло в сила 
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369 Изграждане на площадка за съ-

биране и временно съхранение 

на площадка за съхранение на 

черен и цветен скрап, излезли от 

употреба моторни превозни 

средства, пластмасови отпадъци, 

както и електрически и електро-

нен скрап 

 

 

 

УПИ ХІІ-2780, 

кв.159 

 

 

 

гр. Левски 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

ПН 55- ПР/17.06. 

2009 да не се 

извършва ОВОС 

 

 

 

- 

 

 

 

да 

 

 

решението е 

влязло в сила 

395 Площадка за автоморга на из-

лезли от употреба моторни пре-

возни средства и център за раз-

комплектоването им 

 

43236.401.3250 

 

гр. Левски 

 

5,226 

 

0 

ПН 81- ПР/05.08. 

2009 да не се 

извършва ОВОС 

 

- 

 

да 

 

решението е 

влязло в сила 

555 Залесяване на неземеделски земи 

по програма за развитие на селс-

ките райони за периода 2007-

2013 

 

115003 

 

с. Стежерово 

 

205.178 

 

0 

ПН 71 

ПР/12.11.2010 да 

не се извършва 

ОВОС 

 

- 

 

да 

 

555 Залесяване на неземеделски 

земи по програма за развитие 

на селските райони за периода 

2007-2013 

 

000053 

 

с. Градище 

 

162.955 

 

162.955 

ПН 71 

ПР/12.11.2010 да 

не се извършва 

ОВОС 

 

да 

 

- 

 

592 Изграждане на овцеферма за 

овце до 500 броя в ПИ № 

000224, с. Варана (ЕКАТТЕ 

10080), община Левски, област 

Плевен 

 

000224 

 

с. Варана 

 

14.755 

 

14.755 

ПН 027-

ОС/30.06.2010 да 

не се извършва 

ОСВ 

 

да 

 

- 

решението е 

влязло в сила 

597 Рехабилитация на път III-303, 

Левски-граница В. Търново, км 

11+478 - 19+208.62 

000119, 000120, 

000991, 381001, 

381014, 381016, 

382001, 383008, 

504001 

 

с. Градище 

 

0 

 

3,26 

ПН 044-

ОС/02.09.2010 

решение по ОСВ  

съгласуване 

 

 

да 

 

- 

решението е 

влязло в сила 
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605 

 

Оптично кабелно трасе на 

територията на общ. Левски и 

с. Бацова махала, област Пле-

вен 

0.175, 0.177, 0.179, 

0.180, 0.189, 0.222, 

0.225, 0.230, 0.231, 

0.232, 0.240, 0.243, 

0.244, 0.249, 0.277, 

0.565, 0.578, 0.596 

 

 

 

с. Асеновци 

 

 

 

55 км дъл-

жина 

 

 

 

8,035 

 

ПН 057-

ОС/17.12.2010 

решение по ОСВ  

съгласуване 

 

 

 

да 

 

 

 

- 

 

 

решението е 

влязло в сила 

 

605 

 

Оптично кабелно трасе на 

територията на общ. Левски и 

с. Бацова махала, област Пле-

вен 

0.1, 0.9, 0.11, 0.21, 

0.32, 0.36, 0.40, 

0.45, 0.49, 0.59, 

0.60, 0.62, 0.73, 

0.74, 0.79, 0.92, 

0.123, 0.292, 0.311, 

0.321, 0.327, 0.328 

 

 

с. Аспарухово 

 

 

55 км дъл-

жина 

 

 

8,035 

ПН 057-

ОС/17.12.2010 

решение по ОСВ 

- 

съгласуване 

 

 

да 

 

 

- 

 

 

решението е 

влязло в сила 

 

605 

 

Оптично кабелно трасе на 

територията на общ. Левски и 

с. Бацова махала, област Пле-

вен 

0.1, 0.2, 0.6, 0.8, 

0.9, 0.11, 0.34, 0.66, 

0.68, 0.136, 0.158, 

0.162,0.164, 

0.166,0.168, 0.178, 

0.179,0.244, 0.245, 

0.300,0.305, 0.312, 

0.344,0.442, 0.444, 

0.450,0.451, 0.455, 

0.457,0.458, 0.483, 

0.484,0.522, 24.18, 

24.19,24.20, 42.3, 

42.28, 42.2 

 

 

 

с. Българене 

 

 

 

55 км дъл-

жина 

 

 

 

8,035 

 

 

ПН 057-

ОС/17.12.2010 

решение по ОСВ 

- 

съгласуване 

 

 

 

да 

 

 

 

- 

 

 

решението е 

влязло в сила 
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605 

 

 

 

 

 

Оптично кабелно трасе на тери-

торията на общ. Левски и с. Ба-

цова махала, област Плевен 

 

 

255.11, 251.252, 

251.287, 251.542, 

305.345, 401.5, 

401.8, 401.13, 

401.23, 401.24, 

401.110, 401.121, 

401.232, 401.233, 

401.1891, 401.1892, 

401.1897, 401.2083, 

401.2193, 401.2203, 

401.2205, 401.2291, 

401.2296, 401.2305, 

401.2306, 401.2314, 

401.2315, 401.314 

 

 

 

 

 

гр. Левски 

 

 

 

 

 

55 км дъл-

жина 

 

 

 

 

 

8,035 

 

 

 

 

ПН 057-

ОС/17.12.2010 

решение по ОСВ 

- 

съгласуване 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

решението е 

влязло в сила 

605 Оптично кабелно трасе на тери-

торията на общ. Левски и с. Ба-

цова махала, област Плевен 

0.114, 0.118, 0.145, 

0.146, 0.156, 0.160, 

0.179, 0.198, 0.206, 

0.402, 0.455 

 

с. Малчика 

 

55 км дъл-

жина 

 

8,035 

ПН 057-

ОС/17.12.2010 

решение по ОСВ 

- 

съгласуване 

 

да 

 

- 

решението е 

влязло в сила 

 

605 

 

Оптично кабелно трасе на тери-

торията на общ. Левски и с. Ба-

цова махала, област Плевен 

0.1, 0.8, 0.36, 0.122, 

0.143, 0.155, 0.170, 

0.173, 0.174, 0.300, 

0.356, 33.1, 34.1, 

35.1, 36.3 

 

с. Обнова 

 

55 км дъл-

жина 

 

8,035 

ПН 057-

ОС/17.12.2010 

решение по ОСВ 

- 

съгласуване 

 

да 

 

- 

решението е 

влязло в сила 

 

605 

 

Оптично кабелно трасе на 

територията на общ. Левски и 

с. Бацова махала, област Пле-

вен 

0.21, 0.52, 0.53, 

0.74, 0.80, 0.245, 

0.246. 0.269, 224.1, 

227.1, 237.1, 237.2 

 

с. Стежерово 

 

55 км дъл-

жина 

 

8,035 

ПН 057-

ОС/17.12.2010 

решение по ОСВ 

- 

съгласуване 

 

да 

 

- 

решението е 

влязло в сила 
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605 Оптично кабелно трасе на 

територията на общ. Левски и 

с. Бацова махала, област Пле-

вен 

0.1, 0.100, 0.136, 

0.197, 0.200, 0.323, 

0.365, 0.714 

 

с. Трънчовица 

 

55 км дъл-

жина 

 

8,035 

ПН 057-

ОС/17.12.2010 

решение по ОСВ 

- 

съгласуване 

 

да 

 

- 

решението е 

влязло в сила 

605 Оптично кабелно трасе на 

територията на общ. Левски и 

с. Бацова махала, област Пле-

вен 

 

0.46, 0.61, 0.64, 

0.91, 70.11 

Община Ни-

копол, с. Ба-

цова Махала 

 

55 км дъл-

жина 

 

8,035 

ПН 057-

ОС/17.12.2010 

решение по ОСВ 

- 

съгласуване 

 

да 

 

- 

решението е 

влязло в сила 

629 Изграждане и лицензиране на 

площадка за търговска дейност 

с черни и цветни метали и 

център за разкомплектоване на 

ИУМПС и ИУЕЕО 

 

211018 

 

с. Българене 

 

0,886 

 

0 

ПН 19-

ПР/20.04.2011 – 

да не се извърш-

ва ОВОС 

 

- 

 

да 

 

632 Изграждане на мобилна инста-

лация за преработка на стари 

автомобилни гуми по метода 

на вакуумна пиролиза 

 

179043 

 

с. Трънчовица 

 

2,696 

 

2,696 

ПН 22-ПР/27.04. 

2011 да се из-

върши ОВОС 

 

да 

 

- 

 

696 "Вече съществуващо водополз-

ване, УПИ № 43.236.401.3221, 

гр. Левски, община Левски, об-

ласт Плевен" 

 

43.236.401.3221 

 

гр. Левски 

 

43,66 

 

0 

ПН 9 ПР /2012 да 

се извърши 

ОВОС 

 

- 

 

да 

 

717 ИП ""Изграждане на цех за 

преработка на риба по безот-

падна технология" в ПИ № 

43236.350.374, м. "Шаварна", 

гр. Левски 

 

43236.350.374 

 

гр. Левски 

 

15,563 

 

15,563 

ПН 30 ПР /2012 

да се извърши 

ОВОС 

 

да 

 

- 

 

739 Изграждане на тръбен кладе-

нец в ПИ с идентификатор 

43236.401.3149 по КК на гр. 

Левски, обл. Плевен за про-

мишлено водоснабдяване на 

производствен обект 

 

43236.401.3149 

 

гр. Левски 

 

68,511 

 

0 

ПН 52 ПР /2012 

да не се извърш-

ва ОВОС 

 

- 

 

да 
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748 за ИП "Изграждане на птице-

ферма за угояване на бройлери 

до 10000 бр." в ПИ 

43236.254.219 гр. Левски 2,88 0 ПН 61 ПР да не 

се извършва 

ОВОС 

- да  

753 Изграждане на площадков 

газопровод в УПИ ІІ, кв. 159а, 

ид. 43236.401.31498, гр. Левски 

за промишлено газоснабдяване 

на производствен обект 

 

43236.401.3149 

 

гр. Левски 

 

68,511 

 

0 

 

ПН 66 ПР да не 

се извършва 

ОВОС 

 

- 

 

да 

 

760 Водоползване от повърхностен 

водоизточник - р. Осъм за на-

появане на 600 дка земеделски 

земи в земл. на с. Обнова, общ. 

Левски 

т. 1: N 

43°27'41.04"; E 

24°57'53.38"; т.2: N 

43°27'30.47"; 

E24°58'7.53"; т. 3: 

N 43°27'56.39"; Е 

24°58'23.85" 

 

 

с. Обнова 

 

 

600 

 

 

600 

 

ПН 73 ПР /2012 

да не се извърш-

ва ОВОС 

 

да 

 

- 

 

 

 

768 

 

Изменение на ИП: Възстановяване 

на алувиална гора "Караман дол", 

землища гр. Левски, с. Варана, с. 

Козар Белене, общ. Левски, чрез 

хидротехнически и екологични 

мероприятия, подобект от проект 

№5103020-7-650 „Опазване и 

възстановяване на биологичното 

разнообразие 

43236.338.188, 

43236.338.117, 

43236.340.91, 

43236.342.517, 

43236.338.188, 

43236.341.93, 

43236.330.97, 

43236.329.513, 

43236.340.93, 

43236.336.122, 

43236.333.118, 

43236.333.128, 

43236.338.188, 

43236.343.188 

 

 

 

 

Левски 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

ПН 81 ПР /2012 

да не се извърш-

ва ОВОС 

 

 

 

да 

 

 

 

- 
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768 

Изменение на ИП: Възстановя-

ване на алувиална гора "Караман 

дол", землища гр. Левски, с. 

Варана, с. Козар Белене, общ. 

Левски, чрез хидротехнически и 

екологични мероприятия, подо-

бект от проект №5103020-7-650 

„Опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие 

 

 

128008, 000371, 

000386, 128010 

 

 

с. Козар  

Белене 

 

 

0 

 

 

0 

 

ПН 81 ПР /2012 

да не се извърш-

ва ОВОС 

 

 

да 

 

 

- 

 

 

 

768 

Изменение на ИП: Възстановяване 

на алувиална гора "Караман дол", 

землища гр. Левски, с. Варана, с. 

Козар Белене, общ. Левски, чрез 

хидротехнически и екологични 

мероприятия, подобект от проект 

№5103020-7-650 „Опазване и 

възстановяване на биологичното 

разнообразие 

 

 

 

000204, 000009 

 

 

 

с. Варана 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

ПН 81 ПР /2012 

да не се извърш-

ва ОВОС 

 

 

 

да 

 

 

 

- 

 

 

773 

 

Промяна начина на трайно 

ползване на земя за ПИ 050008, 

050004, 050006, с. Българене 

 

050008, 050004, 

050006 

 

 

с. Българене 

 

 

15,5 

 

 

15,5 

 

ПН 015-ОС /2012 

решение по ОСВ  

- съгласуване 

 

 

да 

 

 

- 

 

774 Промяна начина на трайно 

ползване на земя за ПИ 050007, 

с. Българене 

 

050007 

 

с. Българене 

 

5,499 

 

5,499 

ПН 016-ОС /2012 

решение по ОСВ  

- съгласуване 

 

да 

-  

 ИП "Промяна начина на трай-

но ползване на земя" 

 

050008 

050004 

050006 

 

с. Българене 

 

15,501 

 

15,501 

ПН 015-ОС/2012 

решение по ОСВ  

- съгласуване 

Да 

засегнати при-

родни местоо-

битания: бозай-

ници, земно-

водни,  безг-

ръбначни 

-  
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ИП "Промяна начина на трай-

но ползване на земя" 

 

050007 

 

с. Българене 

 

5,499 

 

5,499 

ПН 015-ОС/2012 

решение по ОСВ  

- съгласуване 

Да 

засегнати при-

родни местоо-

битания: бозай-

ници, земно-

водни,  безг-

ръбначни 

-  

  

 

 

 

 

"Производство на фино дърво 

вид черница, бяла акация, дива 

череша, черен орех и кедър", в 

ПИ №№ 042013 и 042016, с. 

Българене, обл. Плевен 

 

 

 

 

 

042013, 042016 

НТП: Земеделска 

земя 

 

 

 

 

 

с. Българене 

 

 

 

 

 

237,519 

 

 

 

 

 

 

237,519 

 

 

 

 

Решение №ПН 

28-ПР/2013 – да 

се извърши ОСВ 

Да 

Засегнати при-

родни местоо-

битания: Buteo 

rufnus, Ciconia 

ciconia, Ciconia 

nigra, Bubo 

bubo, Emberiza 

hortulana, Crex 

crex, Anthus 

campestris, 

Lanius collurio, 

Mesocricetus 

newtoni, 

Spermophilus 

citellus, Vormela 

peregusna, 

Mustela 

eversmannii, 

Testudo graeca, 

Testudo 

hermanni 

-  

 ИП "Промяна на начина на 

трайно ползване на ПИ 

№438005, община Левски, обл. 

Плевен, от "пасище, мера", в 

"нива". 

ПИ №438005 

НТП: пасище, мера 

 

с. Градище 

 

15,939 

 

0 

ПН 27 - ОС/2014 

Решение по ОСВ 

- прекратяване 

 

да 

 

- 
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 "Получаване на разрешително 

за водовземане на подземни 

води от 3 бр. нови тръбни кла-

денци в ПИ с идентификатор 

43236.401.2189, по КК и КР на 

гр. Левски, общ. Левски, обл. 

Плевен за капково напояване 

от подземни води" 

 

 

43236.401.218 

НТП: "оранжерии" 

 

 

гр. Левски 

 

 

188,213 

 

 

0 

 

Решение №ПН 5-

ПР/2014 да не се 

извършва ОВОС 

 

 

- 

 

 

да 

 

 за ИП "Разкриване на площад-

ка за събиране, съхранение и 

разкомплектоване на ИУМПС, 

продажба на авточасти и склад 

за строителни материали и 

дърва за огрев - ПИ 000259, с. 

Асеновци" 

 

ПИ № 000259 

НТП: "урбанизи-

рана" 

 

с. Асеновци 

 

18 дка 

 

0 

 

Решение № ПН 

26 ПР /2014 да не 

се извършва 

ОВОС 

 

- 

 

да 

 

 Създаване на плантации за 

засаждане на дълготрайни 

насаждения от ценни дървесни 

видове в землището на с. Бъл-

гарене, община Левски, област 

Плевен 

ПИ №042013, ПИ 

№042016 

НТП: затревени 

ниви 

 

с. Българене 

 

189,997 

дка, 47, 522 

дка. 

 

189,997 

дка, 47, 522 

дка. 

 

ПН 147-ОС/2014 

да се извърши 

ОСВ 

 

да 

 

- 

 

87 Изграждане на ПСОВ за над 

10000 е.ж., реконструкция и 

доизграждане на канализаци-

онната система на гр. Левски 

43236.265.195, 

43263.265.193, 

43263.265.187, 

43263.262.25, 

43236.262.708 

43236.265.194, 

НТП: УПИ 

 

 

гр. Левски 

 

 

20.088 

 

 

0 

 

ПН 17 ПР /2015 

да не се извърши 

ОВОС 

 

 

- 

 

 

да 

 

89 Получаване на разрешително 

за водовземане от 4 броя нови 

тръбни кладенци в ПИ № 

43236.401.2189, гр. Левски 

43236.401.2189 

НТП: гори и храс-

ти 

 

гр. Левски 

 

25.0 

 

0 

ПН 19 ПР /2015 

да не се извърши 

ОВОС 

 

- 

да  
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92 Изграждане на обект Ферма за 

млеконадойни биволици с 

торище в УПИ І-443, кв. 23а, с. 

Българене 

УПИ І-443, кв. 23а 

НТП: УПИ 

 

с. Българене 

 

37.6 

 

0 

ПН 22 ПР /2015 

да не се извърши 

ОВОС 

 

- 

 

да 

 

115 Обособяване на площадка за 

третиране на ОЧЦМ, НУБА, 

ИУЕЕО, метални опаковки и 

ИУМПС в УПИ ІІІ-421, кв. 

154а, с. Обнова 

УПИ І-421, кв. 

145A 

НТП: УПИ 

 

с. Обнова 

 

4,615 

 

0 

ПН 45 ПР /2015 

да не се извърши 

ОВОС 

 

- 

 

да 

 

122 Частично преустройство и 

разширение на спортна зала в 

УПИ І, кв.130, по плана на гр. 

Левски. 

43236.401.3447 

НТП: УПИ 

 

гр. Левски 

 

56.732 

 

0 

ПН 52 ПР /2015 

да не се извърши 

ОВОС 

 

- 

 

да 

 

ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

№ Наименование на ППП № имот / коорди-

нати 

НТП 

Землище Площ 

(дка) 

Площ в 

защите-

на зона 

(дка) 

№ на Решение 

по процедура 

(ЕО/ОСВ) 

В границите на 

ЗЗ Обнова – 

Караман дол 

Засегнати при-

родни местооби-

тания 

В близост до 

ЗЗ Обнова – 

Караман дол 

Забележка 

Контрол на усло-

вията в станови-

щето/ решението/ 

120 Подробен устройствен план – 

план за застрояване (ПУП- ПЗ) 

за ПИ №№ 43236.254.557 и 

43236.254.558, местността Отла-

ка, землище на гр. Левски пред-

виждащ инвестиционно предло-

жение (ИП) Изграждане на фо-

товолтаична система със номи-

нална изходяща мощност от 2,1 

MW по силициева монокристал-

на технология 

 

 

43236.254.557, 

43236.254.558 

 

 

гр. Левски 

 

 

50 

 

 

0 

 

ПН ЕО 

16/10.09.2010 да 

не се извършва 

ЕО 

 

 

- 

 

 

да 
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122 План за изменение на Подробен 

устройствен план - ПЗ на ПИ № 

43236.312.411, местността Ара-

баджица, землище на гр. Левски, 

община Левски предвиждащ 

инвестиционно предложение 

Наземна фотоволтаична елект-

роцентрала с обща мощност до 

2500 kWp (мощност на един 

панел 230 Wp) 

 

 

 

43236.312.411 

 

 

 

гр. Левски 

 

 

 

54.971 

 

 

 

0 

 

 

ПН ЕО 

18/14.10.2010 да 

не извършва ЕО 

 

 

 

- 

 

 

 

да 

 

162 Програма за управление на 

дейностите по отпадъците на 

община Левски, като част от 

Програма за опазване на окол-

ната среда на община Левски 

за периода2010-2014 г. 

 

 

0 

 

 

Община Левс-

ки 

 

 

0 

 

 

0 

 

ПН ЕО 5/23.02. 

2011 да не из-

вършва ЕО 

 

 

да 

 

 

- 

 

191 Горскостопанска програма  

с. Градище 

 

496015 

 

3,7 

 

3,7 

ПН050-

ОС/08.08.2011 

решение по ОСВ 

- съгласуване 

Да 

91М0 

Прилепи и без-

гръбначни 

- решението е 

влязло в сила 

247 Горскостопанска програма с. Градище 492022 11,184 11,184 ПН 114-ОС/2011 

решение по ОСВ 

– съгласуване 

Да 

91F0 

Прилепи и без-

гръбначни 

- Дата на проверка 

12.07.2013 г. и 

18.07.2013 г. 

Протоколи БР-

ДХ-32  и БР-ДХ-

37 

248 Горскостопанска програма с. Градище 496034 6,5 6,5 ПН 123-ОС/2011 

решение по ОСВ 

– съгласуване 

Да 

91М0 

Прилепи и без-

гръбначни 

-  
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249  

Горскостопанска програма 

 

с. Градище 

 

496057 

 

17 

 

17 

ПН 124-ОС/2011 

решение по ОСВ 

– съгласуване 

Да 

91М0 

Прилепи и без-

гръбначни 

-  

250  

Горскостопанска програма 

 

с. Градище 

 

496052 

 

6 

 

6 

ПН 125-ОС/2011 

решение по ОСВ 

- съгласуване 

Да 

91М0 

Прилепи и без-

гръбначни 

-  

 

 

350 - 

A 

 

 

 

Горскостопанска програма 

 

 

 

с. Градище 

 

 

 

492038 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

ПН 071-ОС/2012 

решение по ОСВ 

- съгласуване 

 

Да 

91F0 

Прилепи и без-

гръбначни 

- Дата на провер-

ката: 

12.07.2013 г. и 

18.07.2013 г. 

Констатирани 

нарушения: 

Да АУАН 

130,131,132/23.09

.2013 г. 

Протоколи БР-

ДХ-34 и БР-ДХ-

39 364 Горскостопанска програма с. Градище 496086 4 4 ПН 087-ОС/2012  

решение по ОСВ 

- съгласуване 

Да 

91F0 

Прилепи и без-

гръбначни 

-  

365 Горскостопанска програма с. Градище 496085 4 4 ПН 088-ОС/2012 

решение по ОСВ 

- съгласуване 

Да 

91F0 

Прилепи и без-

гръбначни 

-  

 

366 

 

Горскостопанска програма 

 

с. Градище 

 

96087 

 

2 

 

2 

ПН 089-ОС/2012 

решение по ОСВ 

- съгласуване 

Да 

91F0 

Прилепи и без-

гръбначни 

-  
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367 

 

Горскостопанска програма 

 

с. Градище 

 

496088 

 

 

2 

 

2 

ПН 090-ОС/2012 

решение по ОСВ 

- съгласуване 

Да 

91F0 

Прилепи и без-

гръбначни 

-  

 

464 

 

 

Горскостопанска програма 

 

 

с. Градище 

 

 

492036 

 

 

12,25 

 

 

12,25 

ПН 197-ОС /2012 

решение по ОСВ 

- съгласуване 

Да 

91F0 

Прилепи и без-

гръбначни 

 

- 

Дата на проверка 

12.07.2013 г. и 

18.07.2013 г. 

Протоколи БР-

ДХ-35 и БР-ДХ-

38 
 

465 

 

Горскостопанска програма 

 

с. Градище 

 

490010 

 

12,25 

 

12,25 

ПН 198-ОС/2012 

решение по ОСВ 

- съгласуване 

Да 

91F0 

Прилепи и без-

гръбначни 

 

- 

 

 

 

545 

 

 

Горскостопанска програма 

 

 

с. Градище 

 

 

492047 

 

 

2,85 

 

 

2,85 

ПН 292-ОС/2012 

решение по ОСВ 

- съгласуване 

 

Да 

91F0 

Прилепи и без-

гръбначни 

 

 

- 

Дата на проверка 

12.07.2013 г. и 

18.07.2013 г. 

Констатирани 

нарушения: 

да, 

АУАН 

133/26.09.2013 

Протоколи БР-

ДХ-33  и БР-ДХ-

36  

548 

 

Горскостопанска програма 

 

гр. Левски 

 

350040 

 

23,017 

 

23,017 

ПН 296-ОС/2012 

решение по ОСВ 

- съгласуване 

Да 

91F0 

Прилепи и без-

гръбначни 

 

- 

 

  

Горскостопанска програма 

 

с. Градище 

 

496056 

 

17,00 

 

17,00 

ПН 147-ОС/2013 

решение по ОСВ 

- прекратена 

Да 

91М0 

Прилепи и без-

гръбначни 

 

- 

 

  

Горскостопанска програма 

 

с. Градище 

 

501021 

 

8 

 

8 

ПН 332-ОС/2013  

решение по ОСВ 

- прекратена 

Да 

91I0 

Прилепи и без-

гръбначни 

 

 

- 
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Горскостопанска програма 

 

с. Градище 

 

491002 

 

7,773 

 

7,773 

ПН 392-ОС/2013 

решение по ОСВ 

- прекратена 

да 

91F0 

Прилепи и без-

гръбначни 

-  

  

Горскостопанска програма 

 

с. Градище 

 

491001, 

492028 

 

9,578 

 

9,578 

ПН 393-ОС/2013 

решение по ОСВ 

- прекратена 

да 

91F0 

Прилепи и без-

гръбначни 

-  

  

Горскостопанска програма 

 

с. Градище 

 

496021 

 

8,5 

 

8,5 

ПН 398-ОС/2013 

решение по ОСВ 

- прекратена 

Да 

91I0* 

Прилепи и без-

гръбначни 

 

-  

 Програма за управление на 

отпадъците на община Левски 

гр. Левски Община Левс-

ки 

0 0 ПН ЕО 6 /2014 да 

не се извършва 

ЕО 

да -  

 Общински план за развитие на 

Община Левски 2014-2020 

гр. Левски Община Левс-

ки 

0 0 ПН ЕО 11 /2014 

да не се извърш-

ва ЕО 

да -  

  

Горскостопанска програма 

 

с. Градище 

 

495004 

НТП: гора 

 

 

44 

 

44 

ПН 77-ОС/2015 

решение по ОСВ 

- прекратена 

да 

91F0 

Прилепи и без-

гръбначни 

 

 

 

 

- 
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ИП и ППП на територията на община Левски попадащи и в близост до ЗЗ BG0002096 Обнова 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

№ Инвестиционно предложе-

ние 

 

№ имот / коор-

динати 

НТП 

Земли-

ще 

Обща 

площ 

(дка) 

Площ в 

защите-

на зона 

(дка) 

№ на Реше-

ние по проце-

дура 

(ОВОС/ОСВ) 

В границите 

на 

ЗЗ Обнова 

Засегнати 

природни 

местообита-

ния 

 

В близост 

до 

ЗЗ Обнова 

Забележка 

555 Залесяване на неземеделски 

земи по програма за развитие 

на селските райони за перио-

да 2007-2013 

115003 с. Стежеро-

во 

205.178 0 ПН 71 

ПР/12.11.2010 

да не се извър-

шва ОВОС 

- да  

605 Оптично кабелно 

трасе на територията 

на общ. Левски и с. 

Бацова махала, об-

ласт Плевен 

0.175, 0.177, 

0.179, 0.180, 

0.189, 0.222, 

0.225, 0.230, 

0.231, 0.232, 

0.240, 0.243, 

0.244, 0.249, 

0.277, 0.565, 

0.578, 0.596 

 

 

с. Асеновци 

 

 

55 км 

дължина 

 

 

8,035 

 

ПН 057-

ОС/17.12.2010 

решение по 

ОСВ - 

съгласуване 

 

 

да 

 

 

- 

 

решението е 

влязло в сила 

605 Оптично кабелно трасе на 

територията на общ. Левски и 

с. Бацова махала, област Пле-

вен 

0.1, 0.9, 0.11, 

0.21, 0.32, 0.36, 

0.40, 0.45, 0.49, 

0.59, 0.60, 0.62, 

0.73, 0.74, 0.79, 

0.92, 0.123, 

0.292, 0.311, 

0.321, 0.327, 

0.328 

 

с. Аспару-

хово 

 

55 км 

дължина 

 

8,035 

ПН 057-

ОС/17.12.2010 

решение по 

ОСВ - 

съгласуване 

 

да 

 

- 

решението е 

влязло в сила 
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605 

 

 

 

 

Оптично кабелно трасе на 

територията на общ. Левски и 

с. Бацова махала, област Пле-

вен 

0.1, 0.2, 0.6, 0.8, 

0.9, 0.11, 0.34, 

0.66, 0.68, 0.136, 

0.158,0.162, 

0.164, 

0.166,0.168, 

0.178, 

0.179,0.244, 

0.245, 

0.300,0.305, 

0.312, 

0.344,0.442, 

0.444, 

0.450,0.451, 

0.455, 

0.457,0.458, 

0.483, 

0.484,0.522, 

24.18, 

24.19,24.20, 42.3, 

42.28, 42.2 

 

 

 

 

с. Българене 

 

 

 

 

55 км 

дължина 

 

 

 

 

8,035 

 

 

ПН 057-

ОС/17.12.2010 

решение по 

ОСВ - 

съгласуване 

 

 

 

да 

 

 

 

- 

 

 

решението е 

влязло в сила 

 

 

 

 

 

 

 

605 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптично кабелно трасе на 

територията на общ. Левски и 

с. Бацова махала, област Пле-

вен 

255.11, 251.252, 

251.287, 251.542, 

305.345, 401.5, 

401.8, 401.13, 

401.23, 401.24, 

401.110, 401.121, 

401.232, 401.233, 

401.1891, 

401.1892, 

401.1897, 

401.2083, 

401.2193, 

401.2203, 

401.2205, 

401.2291, 

401.2296, 

401.2305, 

401.2306, 

401.2314, 

401.2315, 

401.314 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Левски 

 

 

 

 

 

 

 

55 км 

дължина 

 

 

 

 

 

 

 

8,035 

 

 

 

 

ПН 057-

ОС/17.12.2010 

решение по 

ОСВ - 

съгласуване 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

решението е  

влязло в сила 

605 Оптично кабелно трасе на 

територията на общ. Левски 

и с. Бацова махала, област 

Плевен 

0.114, 0.118, 

0.145, 0.146, 

0.156, 0.160, 

0.179, 0.198, 

0.206, 0.402, 

0.455 

с. Малчика 55 км 

дължина 

8,035 ПН 057-

ОС/17.12.2010 

решение по 

ОСВ - 

съгласуване 

да - решението е 

влязло в сила 
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605 Оптично кабелно трасе на 

територията на общ. Левски 

и с. Бацова махала, област 

Плевен 

0.1, 0.8, 0.36, 

0.122, 0.143, 

0.155, 0.170, 

0.173, 0.174, 

0.300, 0.356, 

33.1, 34.1, 35.1, 

36.3 

с. Обнова 55 км 

дължина 

8,035 ПН 057-

ОС/17.12.2010 

решение по 

ОСВ - 

съгласуване 

да - решението е 

влязло в сила 

605 Оптично кабелно трасе на 

територията на общ. Левски 

и с. Бацова махала, област 

Плевен 

0.21, 0.52, 0.53, 

0.74, 0.80, 0.245, 

0.246. 0.269, 

224.1, 227.1, 

237.1, 237.2 

с. Стежерово 55 км 

дължина 

8,035 ПН 057-

ОС/17.12.2010 

решение по 

ОСВ - 

съгласуване 

да - решението е 

влязло в сила 

605 Оптично кабелно трасе на 

територията на общ. Левски 

и с. Бацова махала, област 

Плевен 

0.1, 0.100, 0.136, 

0.197, 0.200, 

0.323, 0.365, 

0.714 

с. Трънчови-

ца 

55 км 

дължина 

8,035 ПН 057-

ОС/17.12.2010 

решение по 

ОСВ - 

съгласуване 

да - решението е 

влязло в сила 

605 Оптично кабелно трасе на 

територията на общ. Левски 

и с. Бацова махала, област 

Плевен 

0.46, 0.61, 0.64, 

0.91, 70.11 

Община 

Никопол, с. 

Бацова Ма-

хала 

55 км 

дължина 

8,035 ПН 057-

ОС/17.12.2010 

решение по 

ОСВ - 

съгласуване 

да - решението е 

влязло в сила 

629 Изграждане и лицензиране 

на площадка за търговска 

дейност с черни и цветни 

метали и център за разком-

плектоване на ИУМПС и 

ИУЕЕО 

 

211018 

 

с. Българене 

 

0,886 

 

0 

ПН 19-

ПР/20.04.2011 

– да не се из-

вършва ОВОС 

 

- 

 

да 

 

760 Водоползване от повърх-

ностен водоизточник - р. 

Осъм за напояване на 600 

дка земеделски земи в земл. 

на с. Обнова, общ. Левски 

т. 1: N 

43°27'41.04"; E 

24°57'53.38"; т.2: 

N 43°27'30.47"; 

E24°58'7.53"; т. 

3: N 

43°27'56.39"; Е 

24°58'23.85" 

 

 

с. Обнова 

 

 

600 

 

 

600 

 

ПН 73 ПР /2012  

да не се извър-

шва ОВОС 

 

 

да 

 

 

- 

 

773 Промяна начина на трайно 

ползване на земя за ПИ 

050008, 050004, 050006, с. 

Българене 

050008, 050004, 

050006 

с. Българене 15,5 15,5 ПН 015-ОС 

/2012 решение 

по ОСВ  - съг-

ласуване 

да -  
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774 Промяна начина на трайно 

ползване на земя за ПИ 

050007, с. Българене 

050007 с. Българене 5,499 5,499 ПН 016-ОС 

/2012 решение 

по ОСВ  - съг-

ласуване 

да -  

  

ИП "Промяна начина на 

трайно ползване на земя" 

050008 

050004 

050006 

 

с. Българене 

 

15,501 

 

15,501 

ПН 015-

ОС/2012 реше-

ние по ОСВ  - 

съгласуване 

Да 

засегнати 

природни 

местообита-

ния: птици 

-  

  

ИП "Промяна начина на 

трайно ползване на земя" 

 

050007 

 

с. Българене 

 

5,499 

 

5,499 

ПН 015-

ОС/2012 реше-

ние по ОСВ  - 

съгласуване 

Да 

засегнати 

природни 

местообита-

ния: птици 

-  

 "Производство на фино 

дърво вид черница, бяла 

акация, дива череша, черен 

орех и кедър", в ПИ №№ 

042013 и 042016, с. Бълга-

рене, обл. Плевен 

 

042013, 042016 

 

с. Българене 

237,519 

НТП: Зе-

меделска 

земя 

 

237,519 

Решение №ПН 

28-ПР/2013 – 

да се извърши 

ОСВ 

 

да 

 

-  

 Създаване на плантации за 

засаждане на дълготрайни 

насаждения от ценни дър-

весни видове в землището 

на с. Българене, община 

Левски, област Плевен 

ПИ №042013, 

ПИ №042016 

НТП: затревени 

ниви 

 

с. Българене 

189,997 

дка, 47, 

522 дка. 

189,997 

дка, 47, 

522 дка. 

ПН 147-

ОС/2014 да се 

извърши ОСВ 

да -  

92 Изграждане на обект Ферма 

за млеконадойни биволици с 

торище в УПИ І-443, кв. 

23а, с. Българене 

УПИ І-443, кв. 

23а 

НТП: УПИ 

 

с. Българене 

 

37.6 

 

0 

ПН 22 ПР /2015 

да не се извър-

ши ОВОС 

 

- 

 

да 

 

115 Обособяване на площадка за 

третиране на ОЧЦМ, НУБА, 

ИУЕЕО, метални опаковки 

и ИУМПС в УПИ ІІІ-421, 

кв. 154а, с. Обнова 

УПИ І-421, кв. 

145A 

НТП: УПИ 

 

с. Обнова 

4,615  

0 

ПН 45 ПР /2015 

да не се извър-

ши ОВОС 

 

- 

 

да 
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ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

№ Наименование на ППП № имот / коор-

динати 

НТП 

Землище Площ 

(дка) 

Площ в 

защите-

на зона 

(дка) 

№ на Реше-

ние по проце-

дура 

(ЕО/ОСВ) 

В границите 

на 

ЗЗ Обнова 

Засегнати 

природни мес-

тообитания 

В близост 

до 

ЗЗ Обнова 

Забележка 

162 Програма за управление на 

дейностите по отпадъците 

на община Левски, като част 

от Програма за опазване на 

околната среда на община 

Левски за периода2010-2014 

г. 

 

0 

 

Община Лев-

ски 

 

0 

 

0 

 

ПН ЕО 5/23.02. 

2011 

 

да 

-  

 Общински план за развитие 

на Община Левски 2014-

2020 

 

гр. Левски 

 

Община  

Левски 

 

0 

 

0 

ПН ЕО 11 

/2014 да не се 

извършва ЕО 

 

да 

-  
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Защитена зона BG0000239 Обнова - Караман дол - по Директива за местообита-

нията 92/43 ЕЕС, която припокрива защитена зона по Директива за птиците 

 

Защитената зона е с площ от 10750,81 ha и в община Левски се включва в земли-

щата на селата Асеновци, Аспарухово, Българене, Варана, Градище, Изгрев, Козар Бе-

лене, Малчика, Обнова и Трънчовица. Територията на защитената зона в границите на 

община Левски е 8297,31ha, което е 77,19% от площта на защитената зона. 

В обхвата на разработения ОУП на община Левски процедирани инвестиционни 

предложения, планове и програми има за  Асеновци, Аспарухово, Българене, Варана, 

Градище, Козар Белене, Малчика, Обнова и Трънчовица. 

UUUЗемлище на град Левски 

1. Изграждане на ГПСОВ  Левски за населения 15 000 екв.жители. 

 Съоръжението ще се изгради на поземлен имот 43236.262.500 с площ от 30 dka, 

(3.0 ha) разположен UUUизвън границите на защитената зонаUUU, но близо до нея. 

 Решенето на компетентния орган е да не се извърша ОВОС. 

2. Изграждане на довеждащ колектор за отпадъчни води в гр. Левски - УПИ -I, кв. 

59а. 

 Територията, на която ще се реализира колекторът е в близост до защитената 

зона. Инвестиционното предложение е съгласувано с компетентния орган.  

3. Изграждане на ТИР – паркинг 

 Паркингът ще се изпълни на поземлен имот 43236.251.291 с площ от  6.042 dka 

(0.6042 ha) близо до територията на защитената зона. Решението на компетентния 

орган ПН 18-ПР/11.03. 2009 е да не се извършва ОВОС. 

4. Изграждане на площадка за събиране и временно съхранение на площадка за 

съхранение на черен и цветен скрап, излезли от употреба моторни превозни сред-

ства, пластмасови отпадъци, както и електрически и електронен скрап. 

 Реализацията ще се извърши на УПИ ХІІ-2780, кв.159 в близост до  защите-

ната зона. Решението на компетентния орган ПН 55- ПР/17.06. 2009 е да не се извър-

шна ОВОС. 

5. Площадка за автоморга на излезли от употреба моторни превозни средства и 

център за разкомплектоването им. 

 Площадката, на която ще се реализира е поземлен имот 43236.401.3250, с площ 

от 5.226 dka (0.5226 ha) извън границите на защитената зона, но близко до нея. Ре-

шението на компетентния орган ПН 81- ПР/05.08. 2009 е да не се извършва ОВОС. 

6. Изграждане на фабрика за гъби включваща соларни панели за производство на 

електрическа енергия. 

 Реализацията ще се извърши на поземлен имот 43236.254.557, 43236.254.558, 

чиято площ е 50 dka (5.0 ha) и не попада в защитената зона. Решението на компетент-

ния орган ПН 8-П/10.06.2010 е да не се извършва ОВОС. 
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7. Вече съществуващо водоползване, УПИ № 43.236.401.3221. 

 Водовземането е на площ от 43.66 dka (4.366 ha) близо до защитената зона. 

8. ИП ""Изграждане на цех за преработка на риба по безотпадна технология" в 

ПИ № 43236.350.374, м. "Шаварна", гр. Левски. 

 Инвестиционното предложение ще се реализира на площ от 15,563 dka (1.5563 

ha)  UUUна територията на защитената зона.UUU Решенето на компетентния орган ПН 30 ПР 

/2012 е да не се извършва ОВОС. 

9. Изграждане на тръбен кладенец  в ПИ с идентификатор 43236.401.3149 по КК на 

гр. Левски, за промишлено водоснабдяване на производствен обект. 

 Реализацията ще се извърши на поземлен имот с площ от 68,511 dka (6.8511 ha) 

извън територията на защитената зона, но близко до нея. Решението на компетент-

ния орган ОВОС ПН 52 ПР /2012 е да не се извършва ОВОС. 

10. Изграждане на птицеферма за угояване на бройлери до 10000 бр." в ПИ № 

43236.254.219, гр. Левски. 

 Птицефермата ще се изгради на площ от 2.88 dka  (0.288 ha), която е близо до 

защитената зона. Решението на компетентния орган е да не се извършва ОВОС. 

11. Изграждане на площадков газопровод в УПИ ІІ, кв. 159а, ид. 43236.401.31498, 

гр. Левски за промишлено газоснабдяване на производствен обект. 

 Реализацията засяга площ от 68,511 dka (6.8511 ha) извън границите на защи-

тената зона, но близо до нея. Решението на компетентния орган е да не се извършва 

ОВОС. 

12. Изменение на ИП: Възстановяване на алувиална гора "Карамандол", землища 

гр. Левски, с. Варана, с. Козар Белене, общ. Левски, чрез хидротехнически и еко-

логични мероприятия, подобект от проект №5103020-7-650 „Опазване и възста-

новяване на биологичното разнообразие. 

 Реализацията ще се осъществи на поземлен имот 43236.338.188, 43236.338.117, 

43236.340.91, 43236.342.517, 43236.338.188, 43236.341.93, 43236.330.97, 43236.329.513, 

43236.340.93,43236.336.122,43236.333.118, 43236.333.128, 43236.338.188, 43236.343.188 

разположени UUUна територията на защитената зонаUUU. 

13. Получаване на разрешително за водовземане на подземни води от 3 бр. нови 

тръбни кладенци в ПИ с идентификатор 43236.401.2189, по КК и КР на гр. Левски, 

общ. Левски, обл. Плевен за капково напояване от подземни води". 

 Реализацията ще се извърши на поземлен имот 43236.401.218 с площ от 188,213 

dka (18.8213 ha) оранжерии разположени близо до защитената зона. Решението на 

компетентния орган  №ПН 5-ПР/2014 е да не се извършва ОВОС. 

14. Изграждане на ПСОВ за над 10000 е.ж., реконструкция и доизграждане на ка-

нализационната система на гр. Левски. 

 ПСОВ заема поземлени имоти 43236.265.195, 43263.265.193, 43263.265.187,  
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43263.262.25, 43236.262.708, 43236.265.194, с площ от 20.088 dka (2.0088 ha) УПИ из-

вън границите на защитената зона, но близо до нея. Решенето на компетентния ор-

ган ПН 17 ПР /2015 е да не се извършва ОВОС. 

15. Получаване на разрешително за водовземане от 4 броя нови тръбни кладенци в 

ПИ № 43236.401.2189, гр. Левски. 

 При реализацията ще се използва поземлен имот 43236.401.2189 с площ 25 dka 

(2.5 ha) близо до територията на защитената зона. Решението на компетентния орган 

ПН 19 ПР /2015 е да не се извършва ОВОС. 

16. Частично преустройство и разширение на спортна зала в УПИ І, кв.130, по 

плана на гр. Левски. 

 Съоръжението е съществуващо на поземлен имот 43236.401.3447 с площ от 

56.732 dka ( 5.6732 ha) близко до  защитената зона. Решенето на компетентния орган 

ПН 52 ПР /2015 е да не се извършва ОВОС. 

UUUЗемлище на с. Асеновци 

 В землището на това населено място е преминала процедура на 1 инвестицион-

но предложение отнасящо се до: 

1. За ИП "Разкриване на площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване 

на ИУМПС, продажба на авточасти и склад за строителни материали и дърва за 

огрев – в ПИ 000259.  

Предвидена е площ от 18 dka (1.8 ha). Имота попада в урбанизирана територия, 

разположен  близо до защитена зона „Обнова - Караман дол“. 

 Решение № ПН 26 ПР /2014 на компетентния орган е да не се извърша ОВОС. 

UUUЗемлище на с. Българене 

 В землището на това населено място са преминали процедура за 7 инвестицион-

ни предложения отнасящи се до: 

1. Изграждане и лицензиране на площадка за търговска дейност с черни и цветни 

метали и център за разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО 

Имот – 211018 

Площ – 0.086 dka (0.0086 ha). 

Имотът се намира в близост до защитените зони ЗЗ BG0000239 Обнова – Караман дол 

и BG0002096 Обнова. 

2. Промяна начина на трайно ползване на земя за ПИ 050007 с. Българене. 

Поземленият имот 050007 е с площ -  5.499 dka (0.5499 ha),  която попада UUUв гра-

ниците на защитената зонаUUU. С Решение ПН 016-ОС /2012 компетентния орган е съг-

ласувал инвестиционното предложение. 

3. ИП "Промяна начина на трайно ползване на земя на 050008, 050004, 050006. 

Поземленият имот е с площ от площ – 15.501 dka, която попада UUUв границите на 

защитената зона.UUU Преценката на компетентния орган, че се очаква въздействие върху  
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местообитания на целеви видове предмет на опазване в зоната  -  бозайници, земновод-

ни,  безгръбначни. 

4. Производство на фино дърво вид черница, бяла акация, дива череша, черен 

орех и кедър", в ПИ №№ 042013 и 042016 с обща площ от  237,519 dka ( 23.7519 ha) 

земеделска земя, която е на територията на защитената зона. 

 Преценката на компетентния орган, е, че има вероятност да бъдат засегнати 

местообитания на целеви видове предмет на опазване в защитената зона  - Mesocricetus 

newtoni, Spermophilus citellus, Vormela peregusna, Mustela eversmannii, Testudo graeca 

ibera, Eurotestudo hermanni boettgeri. 

6. Създаване на плантации за засаждане на дълготрайни насаждения от ценни 

дървесни видове в поземлени имоти  №042013, №042016. Площта  е 189,997 dка, ( 

18.9997 ha),  47, 522 dка (4.7522 ha) – затревени ниви. Цялата площ попада в гра-

ниците на защитената зона. 

 Компетентния орган с Решение ПН 147-ОС/2014 е съгласувал инвестиционното 

предложение. 

7. Изграждане на обект Ферма за млеконадойни биволици с торище в УПИ І-443, 

кв. 23а. 

Инвестиционното предложение ще заеме 37.6 dka (3.76 ha), които попадат UUUв гра-

ниците на защитената зона. 

UUUЗемлище ва с. Варана 

 В землището на това населено място са преминали процедура 3 инвестиционни 

предложения отнасящи се до: 

1. Изграждане на овцеферма, имот 224, на площ 14,755 dka (1.4755 ha), която попа-

да в границите на защитената зона.  

 С Решение ПН 040-П/14.11.2008 на компетентния орган процедурата е прекра-

тена. 

2. Изграждане на овцеферма за овце до 500 броя в ПИ № 000224, на площ от 14.755 

dka (1.4755 ha).  

Цялата площ на инвестиционното предложение попада UUUв границите на защитената 

зона.UUU Решението на компетентния орган ПН 027-ОС/30.06.2010 е разработване на 

ОВОС. 

3. Изменение на ИП: Възстановяване на алувиална гора "Караман дол", землища 

гр. Левски, с. Варана, с. Козар Белене, общ. Левски, чрез хидротехнически и еко-

логични мероприятия, подобект от проект №5103020-7-650 „Опазване и възста-

новяване на биологичното разнообразие“. 

Реализацията на инвестиционното предложение ще се извърши на поземлен имот 

000204, 000009 на територията на защитената зона.  

Решение  ПН 81 ПР /2012 на компетентния орган е да не се извършва ОВОС. 

UUUЗемлище на с. Градище 

В землището на това населено място са преминали процедура 3 инвестиционни  
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предложения отнасящи се до: 

1. Залесяване на неземеделски земи по програма за развитие на селските райони 

за периода 2007-2013. 

Залесяването ще се извърши върху имот 000053 с площ от 162.955 dka (16.2955 

ha) UUUна територията на защитената зона. 

 Решение  ПН 71 ПР/12.11 на компетентния орган не изисква разработването на 

ОВОС. 

2. Рехабилитация на път III-303, Левски-граница В.Търново, км 11+478 - 

19+208.62. 

Пътната артерия попада на поземлените имоти 000119, 000120, 000991, 381001, 

381014, 381016, 382001, 383008, 504001. Цялата площ от 3.26 dka (0.326 ha) е изцяло UUUна 

територията на защитената зона. 

С Решение ПН 044-ОС/02.09.2010 на компетентния орган инвестиционното пред-

ложени е съгласувано. 

3. ИП "Промяна на начина на трайно ползване на ПИ №438005, от "пасище, ме-

ра", в "нива". 

Инвестиционното предложение е с площ от 15,939 dka (1.5939 ha)  UUUв границите 

на защитената зона.UUU С Решение ПН 27 - ОС/2014 компетентния орган е прекратил 

процедурата. 

UUUЗемлище на с. Козар Белене 

В землището на това населено място е преминало процедура 1 инвестиционно 

предложение отнасящи се до: 

1. Изменение на ИП: Възстановяване на алувиална гора "Карамандол", землища 

гр. Левски, с. Варана, с. Козар Белене, общ. Левски, чрез хидротехнически и еко-

логични мероприятия, подобект от проект №5103020-7-650 „Опазване и възста-

новяване на биологичното разнообразие“. 

Реализацията ще се извърши на поземлени имоти 128008, 000371, 000386, 128010, 

които попадат UUUна територията на защитената зонаUUU. 

UUUЗемлище на с. Малчика 

В землището на с. Малчика е преминало процедура 1 инвестиционно предложе-

ние отнасящо се до: 

1. Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни 

метали. 

За целта ще се използва поземлен имот 000182 с площ  13 dka (1.3 ha) разпо-

ложена близо до защитената зона. 

Решение ПН 41- ПР/23.04. 2009 на компетентния орган не изисква разработване на 

ОВОС. 

UUUЗемлището на с. Обнова 

В землището на това населено място са преминали процедура 4 инвестиционни  
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предложения отнасящи се до: 

1. Изграждане на бензиностанция, тир-паркинг и търговски обект за обществено 

обслужване. 

Реализацията ще се осъществи на поземлен имот УПИ XIX-419, кв.93 на площ от 

10,332 dka (1.0332 ha) извън границите на защитената зона. 

Решение  ПН 130 -ПР/04.12.2008 не изисква разработването на ОВОС. 

2. Водоползване от повърхностен водоизточник - р. Осъм за напояване на 600 дка 

земеделски земи.  

Напояването ще се извърши на площ 600 dka (60.0 ha), попадаща UUUв границите на 

защитена та зона.UUU Решение  ОВОС ПН 73 ПР /2012 на компетентния орган не изисква 

разработване на ОВОС.  

3. Обособяване на площадка за третиране на ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, метални 

опаковки и ИУМПС в УПИ ІІІ-421, кв. 154а. 

Инвестиционното предложение ще се реализира на площ  от 4.615 dka (0.4615 ha) 

близо до защитената зона. Решение ПН 45 ПР /2015 на компетентния орган не изиск-

ва разработване на ОВОС. 

4. Оптично кабелно трасе на територията на общ. Левски и с. Бацова махала. 

Реализацията ще се извърши на поземлени имоти  - 0.1, 0.8, 0.36, 0.122, 0.143, 

0.155, 0.170, 0.173, 0.174, 0.300, 0.356, 33.1, 34.1, 35.1, 36.3 на дължина 5 кm. 

Поземлените имоти попадат UUUв границите на защитената зона UUU. Компетентният 

орган с Решение ПН 057-ОС/17.12.2010 съгласува предложението. 

UUUЗемлище на с. Трънчовица 

В землището на това населено място е преминало процедура 1 инвестиционно 

предложение отнасящо се до: 

1.Изграждане на мобилна инсталация за преработка на стари автомобилни гуми 

по метода на вакуумна преса. 

За целта ще бъде използван имот 179043 с площ 2.696 dka ( 0.2696 ha) UUUна тери-

торията на  защитената зона.UUU Решение  ПН 22-ПР/27.04. 2011 на компетентния орган 

изисква разработване на ОВОС. 

UUUс. Бацова махала 

В землището на това населено място (извън община Левски) е преминало проце-

дура 1 инвестиционно предложение отнасящо се до: 

1. Оптично кабелно трасе на територията на общ. Левски и с. Бацова махала, об-

ласт Плевен 

Реализацията ще се извърши на поземлени имоти 0.1, 0.100, 0.136, 0.197, 0.200, 

0.323, 0.365, 0.714 с дължина 55 кm. 

Поземлените имоти попадат UUUв  защитената зонаUUU с площ от 8,035 dka ( 0.8035 ha). 

Решение ПН 057-ОС/17.12/2010 на компетентния орган съгласува предложенито. 
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2. Оптично кабелно трасе на територията на общ. Левски и с. Бацова махала, об-

ласт Плевен. 

За целта ще се използва поземлен имот - 0.46, 0.61, 0.64, 0.91, 70.11 с дължина  

55 кm и площ от 8,035 dka  (0.8035 ha) UUUна територията на защитената зона UUU. 

3. Оптично кабелно трасе на територията на общ. Левски и с. Бацова махала, об-

ласт Плевен. 

Предвидени са поземлени имоти - 0.1, 0.9, 0.11, 0.21, 0.32, 0.36, 0.40, 0.45, 0.49,  

0.59, 0.60, 0.62, 0.73, 0.74, 0.79, 0.92, 0.123, 0.292, 0.311, 0.321, 0.327, 0.328 с дължина 55 

кm  на площ от 8,035 dka (0.8035 ha) UUUна територията на защитената зона UUU. 

Решение ПН 057-ОС/17.12.2010 на компетентния орган съгласува предложе-

нието.  

4. Оптично кабелно трасе на територията на общ. Левски и с. Бацова махала, об-

ласт Плевен. 

Предвидени са имоти 0.175, 0.177, 0.179, 0.180, 0.189, 0.222, 0.225, 0.230, 0.231, 

0.232, 0.240, 0.243, 0.244, 0.249, 0.277, 0.565, 0.578, 0.596 с дължина 55 km и площ 8,035 

dka (0.8035 ha) UUUна територията на защитената зонаUUU.   

Решение  ПН 057-ОС/17.12.2010 съгласува предложението на инвеститора. 

5. Оптично кабелно трасе на територията на общ. Левски и с. Бацова махала, об-

ласт Плевен. 

За целта ще бъдат използвани поземлени имоти 0.1, 0.2, 0.6, 0.8, 0.9, 0.11, 0.34, 

0.66, 0.68, 0.136, 0.158, 0.162, 0.164, 0.166, 0.168, 0.178, 0.179, 0.244, 0.245, 0.300, 0.305, 

0.312, 0.344, 0.442, 0.444, 0.450, 0.451, 0.455, 0.457.458, 0.483, 0.484, 0.522, 24.18, 24.19, 

24.20, 42.3, 42.28, 42.2 с дължина 55 km и площ от 8,035 dka (0.8035 ha) UUUна територия-

та на защитената зона.  

Решение  ПН 057-ОС/17.12.2010 на компетентния орган съгласува предложението 

на инвеститора. 

6. Оптично кабелно трасе на територията на общ. Левски и с. Бацова махала, об-

ласт Плевен. 

За целта ще бъдат използвани поземлени имоти 0.114, 0.118, 0.145, 0.146, 0.156, 

0.160, 0.179, 0.198, 0.206, 0.402, 0.455 с дължина 55 кm и площ от 8,035 dka (0.8035 ha) 

UUUна територията на защитената зона. 

Решение ПН 057-ОС/17.12.2010 на компетентния орган съгласува предложе-

нието на инвеститора. 

7. Оптично кабелно трасе на територията на общ. Левски и с. Бацова махала, об-

ласт Плевен. 

Реализацията  ще бъде извършена на поземлени имоти 255.11, 251.252, 251.287, 

251.542, 305.345, 401.5, 401.8, 401.13, 401.23, 401.24, 401.110, 401.121, 401.232, 401.233, 

401.1891, 401.1892, 401.1897, 401.2083, 401.2193, 401.2203, 401.2205, 401.2291, 

401.2296, 401.2305, 401.2306, 401.2314, 401.2315, 401 с дължина 55 km и площ от 8,035 

dka (0.8035 ha) UUUна територията на защитената зонаUUU. 

8. Оптично кабелно трасе на територията на общ. Левски и с. Бацова махала. 

Реализацията  ще бъде извършена на поземлени имоти 0.21, 0.52, 0.53, 0.74, 0.80, 

0.245, 0.246. 0.269, 224.1, 227.1, 237.1, 237.2 с площ 8,035 dka (0.8035 ha) и дължина 55 

km. 
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Решението на компетентния орган ПН 057-ОС/17.12.2010 е да не се извършва 

ОВОС. 

Анализът на характера на разгледаните инвестиционни предложения показва 

следното: 

 Инвестиционни предложения, които ще се реализират на територията на защи-

тената зона са  13. 

 Инвестиционни предложения за прокарване на оптичен подземен кабел на тери-

торията на защитената зона – 9 броя. 

 Инвестиционни предложения извън границите на защитената зона, но близко до  

            нея – 14 броя. 

 Прекратена процедура по 1 инвестиционно предложение. 

 Инвестиционни предложения с  положителен екологичен ефект -7 броя. 

При реализация на инвестиционните предложения, които попадат в границите на 

защитената зона ще бъдат отнети  872.03dka (87.203 ha), което е 0.8% от общата площ 

на защитената зона.  

През територията на защитената зона ще бъдат реализирани 8 искания за про-

каран подземен оптичен кабел с дължина 55 кm и засегната площ от защитената зона  

72.315dka (7.2315 ha), което е 0.067% от общата площ на защитената зона. Въздейст-

вето ще бъде краткотрайно, до полагане на кабела и възстановяване на терена. Тези 

инфраструкрни обекти са ограничени по мащаби с временно и възстановимо за зоните 

въздействие, което обикновено се извършва по полски пътища или в сервитутите на 

други създадени инфраструктурни елементи и не води до проява на отрицателен куму-

лативен ефект. 

Косвено въздействие може да се очаква от реализация на инвестиционните пред-

ложения намиращи се близко до територията на защитената зона. Въздействието ще 

бъде дълготрайно, постоянно, върху обитателите в периферните части на защитената 

зона, което може да доведе до тяхното дистанциране и оттегляне в други части  във 

вътрешността на зоната. 

Положителен екологичен ефект ще има от възстановяване на алувиалните гори и 

залесяване (16.2955 ha) на територията на защитената зона, което ще формира нови 

местообитания за видовете предмет на опазване в зоната. 

Рехабилитацията на пътното платно ще има също положителен ефект върху зо-

ната. Очаква се намаляване на шумовите нива и запрашеността на територията на за-

щитената зона, през която преминава.     

Изграждането на ГПСОВ за населения 15 000 екв./жители и довеждащ колектор 

за отпадни води в гр. Левски ще има положителен екологичен ефект за намаляване за-

мърсването на повърхностните водни тела.    

Решенията на компетентния орган показват, че инвестиционните намерения в 

близост до защитената зона и тяхното реализиране няма да бъдат пряко засегнати, ув-

редени или допълнително видоизменени площи и местообитания с консервационна 

значимост в границите на защитната зона.   
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Защитена зона BG 0002096 Обнова - по Директива 2009/147/за птиците, коя-

то припокрива защитена зона по Директива за местообитанията 

 

Защитената зона е с площ 5420,89 ha и заема части от община Левски в земли-

щата на селата Малчика, Козар Белене, Българене, Обнова, Трънчовица, Изгрев и Сте-

жерово с площ 4243,39 ha, което е 78,28% от площта на защитената зона. 

В обхвата на разработения ОУП на община Левски процедирани инвестиционни 

предложения, планове и програми, които засягат територията на защитената зона са в 

следните землища: 

UUUЗемлището на с. Обнова 

1. Водоползване от повърхностен водоизточник - р. Осъм за напояване на земеделски 

земи в землището на с. Обнова - 600 dka (60.0 ha). 

2. Обособяване на площадка за третиране на ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, метални опаков-

ки и ИУМПС в УПИ ІІІ-421, кв. 154а, с. Обнова - 4,615 dka (0.4615 ha). 

UUUЗемлище на с. Стежерово 

1. Залесяване на неземеделски земи по програма за развитие на селските райони за пе-

риода 2007-2013 - 205.178 dka ( 20.5178 ha). 

UUUЗемлище на с. Бацова махала (извън община Левски) 

1.Оптично кабелно трасе на поземлен имот с площ 8.280 dka (0.8280 ha). 

UUUЗемлище на с. Българене 

1. Промяна начина на трайно ползване на земя за ПИ 050008, 050004, 050006, с. Бълга-

рене  -15.5dka (1.55 ha). 

2. Промяна начина на трайно ползване на земя за ПИ 050007, с. Българене – 5.499 dka 

(0.5499 ha). 

3. ИП "Промяна начина на трайно ползване на земя Българене – 15.501 dka (1.5501 ha). 

4. "Производство на фино дърво вид черница, бяла акация, дива череша, черен орех и 

кедър", в ПИ №№ 042013 и 042016, с. Българене, - 237,519 dka (23.7519 ha). 

5. Създаване на плантации за засаждане на дълготрайни насаждения от ценни дървесни 

видове в землището на с. Българене -189,997 dka (18.9997 ha), 47, 522 dка (4.7522 ha). 

С реализацията на инвестиционните намерения на територията на защитената зо-

на не се засягат площи от класове земно покритие, които на практика се явяват основни 

местообитания за хранене, гнездене или почивка на някои видове птици от Приложе-

ние I на Директива 2009/147/ЕИО.  

Реализацията на посочените инвестиционни предложения  няма да бъдат пряко 

засегнати, увредени или допълнително видоизменени площи и местообитания на раз-

лични видове птици предмет на опазване в зоната. 

Предварителният анализ на подадените предложения, планове и програми показ- 

ва, че касаят дейности, които както по характер, така и по времетраене не могат да ока- 
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жат значително кумулативно въздействие с устройването на територията на защитената 

зона. Положително за зоната ще повлияе реализацията на направените предложения за 

залесяване на неземеделски земи, създаване на плантации за засаждане на дълготрайни 

насаждения от ценни дървесни видове, както и планираното напояване. 

Предложените инфраструктурни обекти са ограничени по мащаби и с временно и 

възстановимо за защитената зона въздействие, като подземно прокарване на оптични 

кабели, което обикновено се извършва по полски пътища или в сервитутите на други 

създадени инфраструктурни елементи., което също не води до проява на отрицателен 

кумулативен ефект. 

При реализиация на 4 инвестиционни предложения ще бъде засегната част от те-

риторията на защитената зона в размер на 589.341 dka (58.9341 ha), или 0.5% от общата 

площ на защитената зона. 

 

3. Описание на елементите на ОУП на община Левски, които самостоятелно или в 

комбинация с други инвестиционни предложения биха могли да окажат значи-

телно въздействие върху защитените зони или техните елементи.  

Изменението на Общия устройствен план на община Левски предвижда включ-

ването на нови устройствени зони в различни населени места на територията на общи-

ната, като в проекта са взети предвид вече съществуващите и одобрени устройствени 

зони. Практическото реализиране на общия устройствен план ще бъде свързано с въз-

действия върху биоразнообразието, и като цяло върху околната среда в периода на изг-

раждане и в процеса на експлоатация. 

Части от територията на община Левски попадат в 2 защитени зони, от които 

BG0000239 Обнова - Караман дол - по Директива92/43 ЕЕС за местообитанията, която 

припокрива защитена зона по Директива за птиците и защитена зона BG 0002096 Об-

нова - по Директива 2009/147/за птиците, която припокрива защитена зона по Директи-

ва за местообитанията. Разработеният проект за ОУП на община Левски, зася-га час-

тично територията на посочените две защитени зони. В проекта за ОУП на общи-на 

Левски се предвижда включване на нови устройствени зони в различни населени места 

на територията на общината. 

При разработване на проекта под внимание са взети съществуващите и влезли в 

сила одобрени от общината ПУП.  

Елементите на ОУП на община Левски  включват: 

 Жилищна устройствена зона с преобладаващо малкоетажно застрояване (Жм RRR1RRR) 

 Терени на градски паркове и градини (ЗпRRR1RRR) 

 Самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп RRR1RRR)  

 Предимно производствена устройствена зона (Пп RRR1RRR) 

 Зона за алтернативно земеделие (За) 

 Път от общинска пътна мрежа  

 Веломаршрут  

 Екопътека  

 Културно-познавателен маршрут 
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Таблица 9 Устройствени зони, правила и нормативи за устройство и застрояване 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗОНИТЕ ( НАРЕДБА № 7) 

Устройствени зони Устройствени параметри 
Начин на 

застрояване 
Индекс 

 

Максимална  

плътност на 

застр. В % 

Максимален 

Кинт 

Минимална  

озеленена 

площ в % 

Максимална 

кота корниз 

в м. 

  

ЖИЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ Ж 

 Жилищна устройствена 

зона с малка височина на 

застрояване 

От 20 до 60 От 0.5 до 1.2    40-60% 10 м 
Свободно и / 

или свързано 
Жм 

Жилищна устройствена 

зона със средна височина на 

застрояване 

25 – 70 1 – 2,0 30 – 50% До 15 м. 
Свободно и / 

или свързано 
Жс 

Жилищна устройствена 

зона с голяма височина и 

плътност 

От 30 до 80 1.5 – 3,0 20-50 % Of  Жг 

 Определят се с ПУП, доказващ целесъобразността на ре-

шението 1/3 от озеленената площ да бъде с висока расти-

телност 

Свободно и 

/или свързано 

 

ТЕРИТОРИИ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ О 
 
                  Вилна зона 

40 0.8 

50% и ½  с 

дървесна 

растителност 

7m, до било 

на покрив 10 

m. 

 
Свободно и / 

или свързано 

 
Ов 

Други рекреации / лов, 

риболов, около микроязо-

вири и водни площи и те-

чения, голф селища 

30 0.8 
 

70% 

7m, до било 

на покрив 10 

m. 

 
Свободно и / 

или свързано 

 
Од 

СМЕСЕНИ ТЕРИТОРИИ Смф 

Смесена многофункцио-

нална устройствена зона 
 

20 
 

0.5 
 

70% 

7 m. 

до било на 

покрив 10 m. 

 
Свободно и / 

или свързано 

 
СмфRRR1 

Смесена устройствена зона 

–обитаване и производство, 

 
20 

 
0.5 

 
50% 

 
3.50 m 

 
Свободно и / 

или свързано 

 
СмфRRR2 

Смесена обслужващо- 

производствена зона   
80 1.2 50-70% 10 m 

Свободно и / 

или свързано 

 
Соп 

УСТРОЙСТВО НА СМЕСЕНИ ЦЕНТРАЛНИ ТЕРИТОРИИ 

Административни, делови 

сгради, учебни, търговски, 

техническа инфраструктура, 

хотели, хранене, паркинги, 

други. 

      
Ц 

ТЕРЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Определят се с ПУП, доказващ целесъобразността на решението 

 
Оо 

За детски заведения 
30 0.60 40%  

Свободно и 

/или свързано 
 

За училища 
40 1.20 20%  

Свободно и / 

или свързано 
 

За социални грижи 
30 1.20 40%  

Свободно и / 

или свързано 
 

За адм. услуги, търговия, 

обществено хранене, 
50 1.5 40%  

Свободно и / 

или свързано 
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битови услуги, други 

обществено – обслужва-

щи  дейности 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ТЕРИТОРИИ    П 

Предимно производствена 

устройствена зона От 40 до 80 1.0 - 2,5 

20- 40% мин 

1/3 дървесна 

растителност 

 
Свободно и / 

или свързано 

 
Пп 

Чисто производствена зона      Пч 

Високо технологични 

производства 

     Пс 

ОЗЕЛЕНЕНИ ТЕРИТОРИИ 

Устройствена зона за паркове, градини , улично и извънселищно озеленяване Оз 

Гробищни паркове- 4.00 кв.м на жител Г 
 

ТЕРИТОРИИ ЗА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 

20 % мин. озеленена площ от УПИ , необходима площ 15-20 кв.м на жител в села 
О 

 
Зона за спорт и развлечения  

 
10 

 
0.20 

 
20% 

 Свободно и / 

или свързано 
О 

УСТРОЙСТВО ИЗНЪН ГРАНИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ С ДОПУСТИМА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО  

ЗАЩИТEНИ ТЕРИТОРИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО 
(Тнкн) 

ТЕРИТОРИИ ЗА ПРЕВАНТИВНА УСТРОЙСТВЕНА ЗАЩИТА ЗА АРХЕОЛОГИЧЕСКО 

ПРОУЧВАНЕ 
(Тарх) 

ТЕРИТОРИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ  /КАРИЕРИ/ Тр 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗЗ, ЗТ 

ТЕРИТОРИИ С ОСОБЕНА ТЕРИТОРИАЛНА ЗАЩИТА Ттз 

РЕКРЕАЦИОННИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ  

ИСТОРИКО МЕМОРИАЛНИ ОБЕКТИ Тм 

 

 Жилищна устройствена зона с преобладаващо малкоетажно застрояване 

(ЖмRRR1RRR) 

Потребностите от жилищни територии се изчислява по нормативен принцип, съг-

ласно чл.14 от „Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните ви-

дове територии и устройствени зони“. В жилищни територии застрояването е ниское-

тажно при  интензивност на застрояване (К RRRинтRRR.) - до 1,0. В тези територии отдел-ни по-

землени имоти се урегулират с устройствен план за нежилищни обслужващи обекти, 

сгради за социални, учебни, просветни, културни, спортни, здравни и рели-гиозни дей-

ности; магазини и заведения за хранене, сгради, мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура, обществени озеленени площи; надземни и подземни гаражи и паркин-

ги за леки автомобили. 

В отделни урегулирани имоти в жилищните територии в съответствие със заяве-

но искане на собствениците могат да се изграждат административни и делови сгради; 

хотелски сгради; занаятчийски работилници; сгради за безвредни производствени дей-

ности; бензиностанции, газостанции и автосервизи. 

В разглеждания ОУП на община Левски е предвидено увеличаване на площите за  
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жилищни нужди с 26.50 ha. 

 Предимно производствена устройствена зона (Пп RRR1RRR) 

Производствените територии се застрояват само с производствени, складови,  

здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди 

на работещите, административни сгради и научно-експериментални бази към пред-

приятията, гаражи и паркинги, както и жилища за охраната. 

При застрояване на урегулираните имоти в производствените територии коефи-

циента на  интензивност на застрояване (КRRRинтRRR.)  е от 1,0 до 2,5. 

В ОУП е предвидено увеличаване на производствените територии с 175.19 ha. 

 Терени на градски паркове и градини (Зп RRR1RRR) 

Тези терени са предимно в границите на урбанизираните територии на общината 

и в тях се включват всички паркове, градини, зелени пояси около водните обекти и 

уличното озеленяване с обща площ от 28.02 ha, което се предвижда да нарасне на 

193.61ha или от 0.068% на 0.535%. 

Други урбанизирани територии извън населените места 

Земеделски територии 

Към тези територии се причисляват : 

 Обработваеми земи (ниви) –29062.10 ha по опорен план. 

 Обработваеми земи (трайни насаждения) –1073.09 ha  по опорен план. 

 Необработваеми земи –4941.77 ha по опорен план. 

Зона за алтернативно земеделие (За)  

Най - голям дял в обработваемите земи в общината имат нивите - 70.095% , за 

сметка на трайните насаждения 2.588%. Преобладаващите земеделските земи на тери-

торията на общината са с висока категория, което е благоприятен фактор за раз-витието 

на различни форми на земеделско производство. Това е и основния приоритет на тази 

територия, поради което ОУП на община Левски предвижда зона за алтер-нативно зе-

меделие (За) в землищата на Левски, Асеновци, Градище, Варана, Аспару-хово, Козар 

Белене, Българене, Изгрев и Обнова. 

Някои от предвидените нови устройствени зони, в общия устройствен план на 

община Левски, могат да окажат пряко или косвено въздействие върху защитените зо-

ни и техни елементи. 

 

 Защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол 

 

 Землище на град Левски 

На територията на град Левски са предвидени в ОУП 7 устройствени зони Пп RRR1, 

RRRкакто и 2 ЖмRRR1RRR устройствени зони, 2 устройствени зони Зп RRR1RRR, 1 устройствена зона Оз, 

гробищен парк 2/ТгпRRR1RRR и площи за алтернативно земеделие – 20/За, 23/За, 25/За. 

 Устройствена зона 16/ПпRRR1RRR  
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Предвидената в ОУП на община Левски нова устройствена зона 16/ПпRRR1 RRRе в ин-

дус- 

триалната част, южно от града. Теренът в момента на огледа е обработваема земедел-

ска земя – нива, засята с пшеница. Между нивата и съществуващата производствена 

база има залесителен пояс. 

 

Фиг. 2 Теренът за устройствена зона 16/ПпRRR1 

Територията на устройствената зона е оградена от пътна артерия, която свързва  град 

Левски със село Асеновци, в северната част преминава ж.п линия, а от двете страни на 

терена е изграден залесителен пояс. 

 Застроява се при спазване на следните нормативи и правила: 

Устройствена зона ПRRRзастRRR. % КRRRинт ПRRRозелRRR. % 

16ПпRRR1 RRRПредимно производствена устройствена 

зона - проект 

 

40 – 80  

 

1.0 - 2,5 

20- 40% мин 

1/3 дървесна 

растителност 

 

 Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

43236.306.1 

43236.306.2 

43236.306.3 

43236.306.4 

43236.306.5 

43236.306.6 

43236.306.7 

43236.306.8 

43236.306.9 

43236.306.10 

43236.306.11 

43236.306.12 

43236.306.13 

43236.306.14 

43236.306.15 

43236.306.16 

43236.306.17 

43236.306.18 

43236.306.19 

43236.306.20 

 

 

Ниви, орна земя 

 

 

Частна 

 

 

11.161 

 

 

Левски 

 

 

16ПпRRR1 
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43236.306.21 

43236.307.1 

 

Устройствената зона UUUне попада на територията на защитената зона UUU, но е в бли-

зост до нейните граници и изградени производствени мощности, които  оказват в раз-

лична степен косвено въздействие в прилежащите територии на защитената зона. Тази 

устройствена зона граничи със земеделски земи, които са определени за развитие на 

алтернативно земеделие – 25/За. Всъщност това са земеделски земи, които и в настоя-

щия момент се използват по предназначение за производство на земеделски култури и 

ще запазят и в бъдеще своите функции.   

 Устройствена зона 15/ПпRRR1RRR  

Предвидената в ОУП нова устройствена зона е разположена в индустриалната 

част на град Левски. Теренът предвиден за нея граничи на запад с действащи произ-

водствени предприятия и жилищни сгради, а на север преминава ж.п. линия. Околните 

терени са земеделски земи използвани по предназначение за производство на селско-

стопанска продукция, предвидени в ОУП за развитие на алтернативно земеделие 

(25/За) в бъдеще. UUUИзвън границите на защитената зона.UUU  

При реализирането ще бъдат спазени следните нормативи и правила: 

Устройствена зона ПRRRзастRRR. % КRRRинт ПRRRозелRRR. % 

15ПпRRR1 RRRПредимно производствена уст-

ройствена зона - проект 

 

40 – 80 

 

1.0 - 2,5 

20- 40% мин 

1/3 дървесна 

растителност 

 
Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

43236.298.10 

43236.298.11 

43236.298.12 

43236.298.13 

43236.298.14 

43236.298.15 

43236.298.16 

43236.298.17 

43236.298.18 

43236.298.19 

43236.298.20 

43236.298.21 

43236.299.9 

43236.299.37 

43236.297.1 

43236.297.2 

43236.297.3 

43236.297.4 

43236.297.5 

43236.297.6 

43236.297.7 

43236.297.8 

43236.297.14 

43236.297.15 

 

 

 

 

Ниви, орни 

земи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

Частна общес-

твени органи-

зации (болт 

 

 

 

 

20.330 

 

 

 

 

Левски 

 

 

 

 

15ПпRRR1 
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43236.297.16 

43236.297.17 

43236.297.18 

43236.297.19 

43236.297.20 

43236.297.29 

43236.297.38 

43236.297.39 

43236.297.40 

43236.297.41 

43236.297.42 

43236.297.43 

43236.297.44 

43236.297.45 

43236.297.46 

43236.297.47 

43236.297.48 

43236.297.51 

43236.297.52 

43236.298.1 

43236.298.2 

43236.298.3 

43236.298.4 

43236.298.5 

43236.298.6 

43236.299.1 

 

 

През територията на бъдещата устройствена зона преминава и трасе на далекопровод 

20 кV. 

 Устройствена зона 13/ПпRRR1RRR  

Теренът определен в ОУП за тази устройствена зона се предвижда в западната 

част на град Левски в индустриална зона. Разположен е до действащи производства до 

регулацията на града. По южната и западната страна на имота преминава далекопровод 

20кV, а от север и от изток граничи с производствени предприятия. UUUНамира се извън 

границите на защитената зона.  

При реализиране на устройствената зона ще бъдат спазени следните нормативи и 

правила: 

Устройствена зона ПRRRзастRRR. % КRRRинт ПRRRозелRRR. % 

13ПпRRR1 RRRПредимно производствена устройствена 

зона - проект 

 

40 – 80 

 

1.0 - 2,5 

20 - 40% мин 

1/3 дървесна 

растителност 

 
Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

43236.0.282 

43236.227.28 

43236.227.29 

43236.227.13 

43236.227.14 

43236.227.15 

43236.227.16 

43236.227.17 
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43236.227.18 

43236.227.19 

43236.0.275 

43236.1.526 

43236.227.31 

43236.227.32 

43236.227.33 

43236.227.34 

43236.227.35 

43236.227.36 

43236.227.37 

43236.227.38 

43236.227.39 

43236.227.40 

43236.227.1 

43236.227.2 

43236.227.3 

43236.227.4 

43236.227.5 

43236.227.6 

43236.227.7 

43236.227.8 

43236.227.9 

43236.227.10 

43236.227.11 

43236.227.12 

43236.227.20 

43236.227.21 

43236.227.22 

43236.227.23 

43236.227.24 

43236.227.25 

43236.227.26 

43236.227.27 

 

 

 

 

 

Ниви, орни 

земи 

 

 

 

 

 

Общинска 

частна - полски 

пътища (болт) 

Частна  

 

 

 

 

 

 

7.101 

 

 

 

 

 

 

Левски 

 

 

 

 

 

 

13ПпRRR1 

 

Устройствената зона  е UUUотдалечена от границите на защитената зонаUUU. Разположе-

на е в антропогенен район с производства, преминаваща ж.п. линия и ел. далекопрово-

ди. 

 Устройствена зона 3/ЖмRRR1RRR и 4/ЖмRRR1 

В ОУП на община Левски е включено разширение на площта за жилищни нужди  

на общинския център от заеманата площ по опорен  план 2048.34 ha на 2074.84 ha, като 

увеличението на жилищната площ е с 26.50 ha. Разширението се предвижда в запад-

ната част на града. Теренът е разделен на две части, като между 3/ЖмRRR1RRR и 4/ЖмRRR1RRR в ОУП 

е предвидено изграждане на градски парк 7/Зп RRR1RRR. В края на устройствена зона 4Жм RRR1 RRRще 

бъде изградена паркова част от 8/Зп RRR1, RRRкойтоRRR RRRще отделя жилищната част от производст-

вената. 

При реализирането ще бъдат спазени следните нормативи и правила: 

Устройствена зона ПRRRзастRRR. % КRRRинт ПRRRозелRRR. % 

3ЖмRRR1 RRRи 4ЖмRRR1 RRR– жилищна устройствена зона 20 - 60 0.5 до 1.2 40-60 
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Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

43236.226.1 

43236.226.2 

43236.226.3 

43236.226.4 

43236.226.5 

43236.226.6 

43236.226.7 

43236.226.13 

43236.226.15 

43236.226.16 

43236.226.17 

43236.226.20 

43236.226.21 

43236.226.22 

43236.226.23 

43236.226.32 

43236.226.34 

 

 

 

 

 

Ниви, орни 

земи 

 

 

 

 

 

Частна 

 

 

 

 

 

16.868 

 

 

 

 

 

Левски 

 

 

 

 

 

3/ЖмRRR1 

 

Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

43236.226.8 

43236.226.9 

43236.226.10 

43236.226.11 

43236.226.12 

43236.226.18 

43236.226.19 

43236.226.25 

43236.226.26 

43236.226.27 

43236.226.28 

43236.226.35 

43236.226.36 

43236.226.37 

43236.226.38 

43236.226.39 

43236.226.40 

43236.1.530 

 

 

 

 

 

Ниви, орни 

земи 

 

 

 

 

 

 

 

Полски пъти-

ща (болт) 

 

 

 

 

 

Частна 

 

 

 

 

 

16.868 

 

 

 

 

 

Левски 

 

 

 

 

 

4/ЖмRRR1 

 

Територията на двете жилищни устройствени зони на изток граничи с урбани-

зираната част на общинския център, на запад обработваеми земеделски земи – ниви. 

Южната част на 4ЖмRRR1RRR с действащи производствени територии, а северната част на 

3ЖмRRR1 RRRпредвидените за алтернативно земеделие земеделски земи – 21/За. През терито-

рията и на двете жилищни устройствени зони преминава ел. далекопровод 20кV. 

 Устройствена зона 7/ЗпRR1RR и 8/ЗпRRR1 

В разработения ОУП е предвидено изграждане на градски паркове и градини в 

землището на град Левски. Предвидените две устройствени зони са разположени в за-

падната част на града, където е предвидено разширение на площите за жилищни нужди 
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с изграждане на две нови устройствени зони 3/ЖмRRR1RRR и 4/ЖмRRR1RR. Устройствена зона 7/ЗпRRR1RRR 

отделя устройствена зона 3/ЖмRRR1RR от устройствена зонаRRR RRR4/ЖмRRR1RR, а устройствена зона 

8/ЗпRRR1 RRотделя устройствена зона 4/ЖмRRR1 RRот промишлената част на града.  

Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

43236.226.24 

43236.226.29 

 

Ниви, орни 

земи 

 

Частна 

 

4.751 

 

Левски 

 

7/ЗпRRR1 

 
Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

43236.226.30 

43236.226.31  

 

Ниви, орни 

земи 

 

Частна 

 

4.751 

 

Левски 

 

8/ЗпRRR1 

 Устройствена зона 2/ТгпRRR1 

В източната част на град Левски между територията на съществуващия гробищен 

парк и предвидената нова устройствена зона 14/ПпRR1 RRе отреден терен за разширение на 

гробищния парк. Западната част на тази територия граничи с ж.п линия, на север с те-

риторията на съществуващите гробища, на юг с предвидената нова устройствена зона 

14/ПпRRR1 RRи на изток с планираните земеделски земи за алтернативно земеделие 25/За. 

Новият  гробищен парк е отдалечен от границите на защитената зона и няма да има 

каквото и да е въздействие върху нея. В ОУП е отреден имот 43236.288.9, орни ниви, 

частна собственост с площ от 1.552 ha. 

Алтернативно земеделие 

В ОУП са предвидени площи за развитие на алтернативно земеделие в землището 

на град Левски. Това са предимно налични земеделски земи, които и в настоящия мо-

мент се използват, като площи за производство на селскостопанска продукция. В зем-

лището на град Левски се предвиждат за обособяване площи за алтернативно земе-

делие в 20/За, 23/За и 25/За  на площ от 973.056 ha.  

 Устройствена зона 14ПпRRR1RRR  

Разположена е до регулационните граници на град Левски до мястото, където се  

събират двете трасета на ж.п. линия. Граничи с терена за разширение на гробищния 

парк 2/ТгпRRR1RRR, който се предвижда между съществуващите гробища и новата устройст-

вена зона.  Пред територията на устройствената зона се намират земеделските земи 

предви-дени за развитие на алтернативно земеделие – 25/За. И през територията на но-

вата устройствена зона преминава далекопровод 20кV.  

При реализиране ще бъдат спазени следните нормативи и правила: 

Устройствена зона ПRRRзастRRR. % КRRRинт ПRRRозелRRR. % 

14ПпRRR1 RRRПредимно производствена устройствена 

зона - проект 

 

40 – 80 

 

1.0 - 2,5 

20- 40% мин 

1/3 дървесна 

растителност 
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Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

43236.288.16 

43236.288.17 

43236.287.1 

43236.287.2 

43236.287.3 

43236.287.4 

43236.287.5 

43236.288.7 

43236.288.8 

43236.288.10 

43236.288.11 

43236.288.12 

43236.288.13 

43236.288.14 

43236.288.15 

43236.287.6 

43236.287.7 

43236.287.8 

43236.287.9 

43236.287.10 

43236.287.11 

43236.287.12 

43236.287.13 

43236.287.14 

43236.287.15 

43236.287.16 

43236.288.1 

43236.288.2 

43236.288.3 

43236.288.4 

43236.288.5 

43236.288.6 

 

 

 

 

 

 

Ниви, орни 

земи 

 

 

 

 

 

Частна 

 

 

 

 

 

17.636 

 

 

 

 

 

Левски 

 

 

 

 

 

14ПпRRR1 

 

Новата устройствена зона е UUUизвън границите на защитената територияUUU и е отдалечена 

от нея и не се очакват преки и косвени въздействия при нейното реализиране.  

 Устройствена зона 12ПпRRR1RRR  

Разположена е в североизточната част на град Левски до регулационната граница 

на града и съществуващи производствени дейности и ж.п. линия. Оградена е от обра-

ботваема земеделска земя, която в ОУП е предвидена за алтернативно земеделие – 

20/За. В ляво теренът граничи и с предвидения за изграждане Етнопарк – 1/Оз. През 

част от устройствена зона преминава далекопровод 20кV.  

При реализирането ще бъдат спазени следните нормативи и правила: 

 
Устройствена зона ПRRRзастRRR. % КRRRинт ПRRRозелRRR. % 

12ПпRRR1 RRRПредимно производствена уст-

ройствена зона - проект 

 

40 – 80 

 

1.0 - 2,5 

20- 40% мин 

1/3 дървесна 

растителност 
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Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

43236.265.29 

43236.265.52 

43236.265.28 

43236.265.43 

43236.265.31 

43236.0.200 

 

Ниви, орна 

земя 

Частна, 

Частна общин-

ска (болт) 

1.998 

0.666 

4.537 

1.250 

0.646 

2.864 

 

Левски 

 

12ПпRRR1 

 

Новата устройствена зона е UUUизвън границите на защитената зонаUUU, отдалечена от нея и 

не се очаква при практическата реализация да окаже въздействие върху нея. Терито-

рията, на която се намира, е агроценоза, антропогенно и техногенно повлияна през го-

дините на използване за производство на селскостопанска продукция. Не засяга редки  

и защитени видове растения.  

 Устройствена зона 11/ПпRR1RR  

В ОУП на община Левски тази устройствена зона е предвидено да бъде изградена 

в северната част на град Левски до пътната артерия свързваща Левски със село Козар 

Белене. Теренът е земеделска земя, която и в момента се използва за земеделски нужди 

– нива.   

При реализиране ще бъдат спазени следните нормативи и правила: 

Устройствена зона ПRRRзастRRR. % КRRRинт ПRRRозелRRR. % 

11ПпRRR1 RRRПредимно производствена уст-

ройствена зона - проект 

40 – 80 1.0 - 2,5 20- 40% мин 

1/3 дървесна 

растителност 

 
Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

43236.0.216 

43236.0.217 

43236.0.218 

43236.0.219 

43236.1.556 

43236.254.1 

43236.254.2 

43236.254.3 

43236.254.4 

Промишлени 

територии 

(Общински 

полски пъти-

ща (болт), 

Ниво, орни зе-

ми (червено) 

 

Държавна час-

тна, 

Частна (болт, 

червено) 

 

 

6.865 

 

 

Левски 

 

 

11ПпRRR1 

 

Този терен е UUUотдалечен от границите на защитената зонаUUU, граничи с предвидения Ет-

нопарк 1/Оз и територията от земеделски земи предвидени в ОУП за алтернативно зе-

меделие 20/За. По границата с Етнопарка преминава  и далекопровод 20кV.   

 Устройствена зона 10/ПпRRR1RRR  

Устройствената зона се намира в същия район в близост до предходната 11/ПпRRR1 

RRRустройствена зона. Теренът, на който ще бъде реализирана е земеделска земя в дясно 

от пътя Левски - Аспарухово. Граничи с бъдещият Етнопарк. На територията на  

устройствената зона преминава далекопровод 20кV и тук се разклонява по посока на  
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Етнопарка и град Левски. 

При реализиране ще бъдат спазени следните нормативи и правила: 

Устройствена зона ПRRRзастRRR. % КRRRинт ПRRRозелRRR. % 

10ПпRRR1 RRRПредимно производствена устройствена 

зона - проект 

 

40 – 80 

 

1.0 - 2,5 

20- 40% мин 

1/3 дървесна 

растителност 

 
Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

43236.0.270 Пасище Общинска 

частна 

2.499 Левски 10ПпRRR1 

 

Територията на бъдещата устройствена зона UUUне попада в границите на защитената зонаUUU 

и е отдалечена от нея. Тази територия за 10/ПпRRR1 RRRе част от агроценоза, антропогенно и 

техногенно повлияна през годините на експлоатация, като земеделска земя за произ-

водство на селскостопанска продукция. Не се засягат редки и защитени видове расте-

ния или местообитания на различни животински видове.  

UUUЗемлище на с. Асеновци 

В разработения ОУП е включено изграждане на нови устройствени зони 17/ПпRRR1RRR, 

18ПпRRR1RRR и 19ПпRRR1RRR, както и на два нови парка 10/ЗпRRR1 RRRи 11/ЗпRRR1RRR. 

 Устройствена зона 17/ПпRRR1RRR  

Разположена е до границата на землището на с. Асеновци с това на град Левски в 

непосредствена близост до устройствена зона 16/ПпRRR1RRRR RRRПри реализиране ще бъдат спа-

зени следните нормативи и правила: 

Устройствена зона ПRRRзастRRR. % КRRRинт ПRRRозелRRR. % 

17ПпRRR1 RRRПредимно производствена устройствена 

зона - проект 

 

40 – 80 

 

1.0 - 2,5 

20- 40% мин 

1/3дървесна 

растителност 

 
Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

 

Собственост 

 

Площ (ha) 

Населено 

място 

Устройствена 

зона 

Асеновци 

00761.49.27 

00761.49.30 

00761.49.31 

00761.49.32 

00761.49.33 

00761.49.38 

00761.49.13 

00761.49.14 

00761.49.15 

00761.49.16 

00761.49.17 

00761.49.18 

00761.49.19 

00761.49.20 

 

Ниви, орна 

земя 

 

Частна 

 

13.360 

 

Левски 

 

17ПпRRR1 
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00761.49.21 

00761.49.22 

00761.49.23 

00761.49.24 

00761.49.25 

00761.49.26 

00761.49.39 

 

 

Теренът определен за тази нова устройствена зона е обработваема земеделска зе-

мя – нива, засята с пшеница. От дясната страна на терена се намира залесителен пояс, 

който отделя тази територия от съседната производствена площ. 

 
Фиг. 3 Теренът за устройствена зона 17ПпRRR1 

Теренът на устройствената зона е UUUв близост до прилежаща територия наUUU защи-

тената зона, от която я разделя пътната артерия от Левски за Асеновци. В задния край 

на нивата преминава ж.п линия. Устройствената зона, извън защитената зона, ще зесег-

не обработваема земя, изкуствена агроценоза, която е антропогенно и техногенно вече 

повлияна. Възможни са косвени въздействия върху прилежащите територии на защи-

тената зона, което ще бъде обект на конкретна оценка при евентуалната реализация на 

устройствената зона. 

 Устройствена зона 10/ЗпRRR1 RRRи 11/ЗпRRR1 

Реализиране на тези устройствени  зони се предвижда до регулационната граница 

на село Асеновци. Теренът в момента е силно обрасъл с плевелна, храстова  и дървесна 

растителност, което го прави трудно проходим. Намира се до последните къщи на се-

лото и част от територията му е използвана за нерегламентирано депо предимно на жи-

вотински отпадъци. Към тази част на селото се отива по очекълен път, който е раз-

клонение от главната пътна артерия за Ловеч, преминаваща през селото. 

Само част от територията на 10/Зп RRR1 RRRUUUтангира с границата на защитената зонаUUU и 

може да окаже в различна степен косвено въздействие към прилежащите територии. 
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Фиг. 4 Част от терена (в ляво) от 10/ЗпRRR1 

Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

00761.0.189 

00761.0.193 

00761.0.195 

00761.0.196 

00761.0.222 

Пасища, мери 

Изоставени 

трайни насаж-

дения 

Полски пъти-

ща(болт) 

Общинска 

публична, Об-

щинска частна 

 

10.447 

 

Асеновци 

 

11/ЗпRRR1 

 

 Устройствена зона 18/ПпRRR1 

 

Фиг. 5 Кравефермата в с. Асеновци. 



Общ устройствен план на община Левски 
 

Възложител община Левски 80 

 

Устройствената зона е предвидена на терен разположен в началото на селото, къ-

дето има вече изградена  и действаща кравеферма. 

При реализирането ще бъдат спазени следните нормативи и правила: 

Устройствена зона ПRRRзастRRR. % КRRRинт ПRRRозелRRR. % 

18ПпRRR1RRR Предимно производствена устройствена 

зона - проект 

20 - 60 0.5 до 1.2 40-60 

 
Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

00761.0.122 

00761.0.162 

00761.0.261 

00761.0.264 

00761.0.265 

00761.0.175 

00761.47.36 

00761.47.37 

00761.47.49 

00761.47.50 

00761.47.56 

00761.47.57 

00761.76.1 

00761.76.3 

00761.76.4 

00761.76.5 

00761.76.30 

00761.76.34 

00761.76.35 

00761.47.1 

00761.47.2 

00761.47.3 

00761.47.4 

00761.47.5 

00761.267.1 

 

 

00761.0.122- 

общинска 

публична 

00761.0.265-

храсти 

 

 

 

Ниви, орна 

земя 

00761.76.30 – 

затревена ни-

ва, 

 

 

 

 

 

 

Частна 

Частна –  

обществени 

организации 

 

 

 

 

 

 

11.871 

 

 

 

 

 

 

Асеновци 

 

 

 

 

 

 

18ПпRRR1 

 

 
Фиг. 6 Част от нивите за алтернативно земеделие – 27/За (ляво от пътя) 
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Територията на новата устройствена зона е разделена от главната пътна артерия 

Левски – Ловеч на 2 части с различна големина. Една част се намира от ляво на пътната 

артерия (посока Левски – Асеновци) и граничи с урбанизираната територия на селото и 

земеделските земи определени за алтернативно земеделие  27/За, засети със слънчоглед 

и малка част засята с житни култури. От дясно на пътното платно се разполагат оста-

налите три части на устройствената зона – една до регулационните граници на селото, 

втората в началото на селото до урбанизирана територия (кравеферма) и третата част в 

северна посока до площи с жилищни функции.  

Устройствената зона е UUUотдалечена от териториалните граници на защитената UUU зо-

на, отделена с обработваеми земи – ниви.  

 Устройствена зона 19/ПпRRR1 

В землището на Асеновци е предвидена в ОУП втора устройствена зона 19/ПпRRR1RRR, 

разположена в западната част на селото и е част от обработваемите земеделски земи в 

землището на селото. Тази територия, с триъгълна форма, е ограничена от ж.п.линия, 

далекопровод 20кV, производствена територия. Територията е UUUотдалечена от терито-

риалните граници на защитената зонаUUU и не се очаква въздействие при нейната реали-

зация.  

 При реализиране ще бъдат спазени следните нормативи и правила: 

Устройствена зона ПRRRзастRRR. % КRRRинт ПRRRозелRRR. % 

19ПпRRR1RRR Предимно производствена устройствена 

зона - проект 

20 - 60 0.5 до 1.2 40-60 

 
Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

00761.41.17 

00761.41.18 

00761.41.19 

00761.41.20 

00761.41.21 

00761.41.28 

00761.41.29 

00761.41.30 

00761.41.31 

00761.41.36 

00761.41.17 

00761.41.18 

00761.41.19 

00761.41.20 

00761.41.21 

00761.41.28 

00761.41.29 

00761.41.30 

00761.41.31 

00761.41.36 

00761.41.5 

00761.41.6 

00761.41.14 

00761.41.15 

00761.41.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниви, орна 

земя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частна, 

Държавна час-

тна,  

Частна об-

щинска орга-

низации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.066 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асеновци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19ПпRRR1 
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00761.41.43 

00761.41.44 

00761.41.45 

00761.41.37 

 

 Устройствена зона 9/ЗпRRR1 

В северната част на селото е отделен терен за устройствената зона. Намира се в 

границите на регулацията до ж.п. линия. Тази територия е извън границите на защи-

тената зона до урбанизирана жилищна част на селото и не се очаква каквото и да било 

въздействие при изграждането. 

 
Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

00761.0.117 

00761.0.565 

Пасище 

Жилищни 

територии 

(болт) 

Общинска пуб-

лична, Общинска 

частна, 

 

4.335 

 

Асеновци 

 

9/ЗпRRR1 

 

UUUЗемлище на с. Аспарухово 

Аспарухово е разположено северно от общинския център – град Левски, с който 

има връзка посредством пътна артерия. В ОУП на общината е предвидено в землището 

на това населено място да бъде изградена една устройствена зона – 9/ПпRRR1RRR. 

 Устройствена зона 9/ПпRRR1 

Предвиден  е терен в началото на населеното място (посока Левски –Аспарухово)  

на площ от 185,02 dka (18.502 ha). Теренът се разделя от пътната артерия на две части – 

в ляво и дясно. Част от дясната половина от този терен UUUпопада  в териториалните 

граници на защитената зона UUU(6.08 ha), а другата (4.97 ha) е извън защитената зона, но 

тангира с нея. Лявата половина на терена граничи с производствена територия – земе-

делска техника. Частта попадаща в границите на защитената зона граничи с последните 

къщи от селото, които са края на регулационната граница, пътна артерия. През цялата 

територия има установен черен  (землен) път. 

   
       Фиг. 7 Лявата част на терена                       Фиг. 8 Дясната част на терена 

Възможни са преки и косвени въздействия върху прилежащите територии на защитена- 
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та зона, което ще бъде обект на конкретна оценка при евентуалната реализация на уст-

ройствената зона. 

При реализирането ще бъдат спазени следните нормативи и правила: 

Устройствена зона ПRRRзастRRR. % КRRRинт ПRRRозелRRR. % 

9ПпRRR1RRR Предимно производствена устройствена 

зона - проект 

20 - 60 0.5 до 1.2 40-60 

 
Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

00802.170.5 

00802.170.6 

00802.170.7 

00802.170.8 

00802.0.44 

00802.0.45 

00802.0.56 

00802.0.57 

00802.0.44 

00802.0.45 

00802.0.56 

00802.0.57 

00802.169.1 

00802.169.2 

00802.169.3 

00802.169.4 

00802.169.5 

00802.169.6 

00802.169.7 

00802.169.8 

00802.169.9 

00802.169.10 

00802.169.11 

00802.169.12 

00802.170.2 

00802.170.3 

00802.170.4 

 

 

 

 

Ниви, орни 

земи, 

Изоставени 

земи (болт), 

Пасища, мери 

 

 

 

 

 

Общинска 

частна, 

Общинска 

публична, 

Частна 

 

 

 

 

 

 

18.502 

 

 

 

 

 

 

Аспарухово 

 

 

 

 

 

 

9ПпRRR1 

 

 Устройствена зона 20/За 

На изхода на селото е предвидена площ 

от земеделските земи за алтернативно 

земеделие – 20/За на площ от 214.262 ha. 

Част от тази земя вече е урбанизирана с 

изграждане на газостанция. В момента 

проектираната площ за алтернативно зе-

меделия е засята с пшеница. 

Не се засягат площи на защитената зона. 

 

 

 

 

 

Фиг. 9 Част от земеделската земя за 20/За 
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UUUЗемлище на с. Малчика 

В ОУП на община Левски не е предвидено изграждане на устройствени зони. За 

това землище е предвидено обособяване терен за алтернативно земеделие -20/За с площ 

от  338.623 ha, която е част от земеделския масив, който попада и в землището на Ас-

парухово. 

Тази земеделска земя е UUUизвън териториалните граници на защитената зона UUU, но 

тангира с нейни площи. Тя ще запази своите селскостопански функции, които  е имала 

до сега и няма да има промяна на нейното въздействие върху граничните територии на  

защитената зона .  

UUUЗемлище на с. Козар Белене 

В ОУП на общината е предвидено в землището на това населено място да бъде 

изградена една устройствена зона 8/ПпRRR1 RRRи една 6/ЗпRRR1RRR. 

 Устройствена зона 8ПпRRR1 

Определената в ОУП територия се намира в края на населеното място. Състои се 

от две части, които са UUUизвън защитената зонаUUU, но тангират с нейната граница и същест-

вуващ изоставен селскостопански двор.  

При реализиране ще бъдат спазени следните нормативи и правила: 

Устройствена зона ПRRRзастRRR. % КRRRинт ПRRRозелRRR. % 

8ПпRRR1RRR Предимно производствена устройствена 

зона - проект 

20 - 60 0.5 до 1.2 40-60 

 

     

Фиг. 10 Теренът на 8/ПпRRR1 RRRдо стопанския двор в границите на защитената зона 

Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

37647.55.1 

37647.55.46 

Затревени 

ниви 

Държавна час-

тна, Стопанис-

вана от общи-

ната 

 

4.161 

 

Козар Белене 

 

8ПпRRR1 

 

На терена, в края на стопанския двор, е изграден трафопост и бетонови стълбове, които 

захранват с ток стопанския двор. 
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В северната част на стопанския двор е разположена другата част на устройствената 

зона. Теренът граничи със  защитената зона, съществуващия стопански двор и централ-

ната пътна артерия Левски – Русе - Варна.  Площта на устройствената зона- 4.161 ha. 

 Устройствена зона 6/ЗпRRR1 

В югозападната част на селото е предвидено изграждане на нова устройствена зо-

на – паркове и градини. Тази част от населеното място е извън регулацията и попада UUUв 

границите на защитената зонаUUU. Теренът е до старо речно корито, близо до изградена 

предпазна дига на преминаващата  река Осъм, чиито брегове са силно обрас-ли с храс-

това и плевелна растителност. В момента старото речно корито е превърнато в нерег-

ламентирано депо за битови отпадъци. Общата площ на парка е 8.334 ha. 

Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

37647.0.148 

37647.0.150 

37647.0.151 

37647.0.153 

37647.0.157 

37647.0.158 

37647.0.162 

37647.0.163 

37647.0.164 

37647.0.165 

Пасища, мери, 

Храсти (болт) 

Общинска 

публична, Об-

щинска частна 

 

 

8.334 

 

 

Козар Белене 

 

 

6/ЗпRRR1 

 

 
Фиг. 11 Част от старо речно корито на р. Осъм до устройствена зона 6/ЗпRRR1 

В землището на Козар Белене част от поземления фонд е определен за алтернативно 

земеделие в устройствена зона 20/За UUUизвън защитената зонаUUU, но граничи с част от нея. 

Обработваемата земя се намира между стар асфалтов път и пътна артерия Левски – Ва- 

рана. Част от земята е засята с грах, а друга част със слънчоглед. За развитие на алтeр- 
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нативно земеделие в Козар Белене е определена площ от 319.114 ha. За алтернативно 

земеделие в ОУП е предвиден и земеделската площ между с. Козар Белен, с. Аспару-

хово и с. Малчика,  където се предвиждат площи за 20/За. 

 
Фиг.12  Земеделските земи включени в 20/За в края на селото до пътя 

 Левски-Варна 

 
Фиг. 13  Земеделските земи за алтернативно земеделие 20/За  

Козар Белене – с. Аспарухово 

UUUЗемлище на с. Изгрев 

 

 Устройствена зона 1/ЖмRRR1 

За разширение на жилищната площ на населеното място в ОУП е предвидена  
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площ от 2.38 ha до регулационната граница на населеното място. Теренът, на който се 

предвижда разширението е обработваема земеделска земя -  ниви, UUUизвън защитената 

зона.UUU Намира се от ляво на пътя Изгрев – Трънчовица. Северозападната му граница са 

обработваеми ниви и далекопровод 20кV. До пътната артерия има изградени производ- 

ствени дейности. 

При реализиране ще бъдат спазени следните нормативи и правила: 

Устройствена зона ПRRRзастRRR. % КRRRинт ПRRRозелRRR. % 

1ЖмRRR1RRR –жилищно устройствена зона с малка 

височина 

20 - 60 0.5 до 1.2 40-60 

 
Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

32531.100.10 

32531.100.11 

32531.100.12 

32531.100.13 

32531.100.14 

32531.100.15 

32531.100.16. 

32531.100.17 

32531.100.18 

32531.100.19 

32531.100.20 

 

 

 

Ниви,  

орни земи 

 

 

 

Частна, 

Стопанисвана 

от общината 

0.40 

0.21 

0.20 

0.19 

0.19 

0.20 

0.18 

0.21 

0.21 

0.19 

0.20 

 

 

 

Изгрев 

 

 

 

1ЖмRRR1 

                Общо   2.38   

 

 Устройствена зона 3/ЗпRRR1 

Теренът, определен за изграждане на тази устройствена зона, е разположен в се-

верната част на населеното място върху обработваеми земи – ниви и необработваеми 

земи. Намира се UUUизвън територията на защитената зUоUнUа в близост до гробищния парк, 

регулацията на населеното място и обработваеми ниви. 

Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

32531.101.1 

32531.101.2 

32531.101.3 

32531.101.4 

32531.101.5 

32531.101.6 

32531.101.7 

32531.101.8 

32531.101.9 

32531.101.10 

32531.101.11 

32531.101.12 

32531.101.13 

32531.101.14 

32531.101.15 

32531.101.16 

32531.101.17 

 

 

 

 

 

 

Орни земи  

 

 

 

 

 

Частна, 

Стопанисвана 

от общината  

 

 

 

 

 

 

4.904 

 

 

 

 

 

 

Изгрев 

 

 

 

 

 

 

3/ЗпRRR1 
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32531.101.18 

32531.101.19 

32531.101.20 

32531.101.21 

32531.101.22 

32531.101.23 

32531.101.24 

32531.101.25 

32531.101.26 

32531.101.35 

32531.101.36 

32531.101.37 

32531.101.38 

 

  
 

Фиг. 14 Теренът за устройствена зона 4/ЗпRRR1 RRRв ляво и от дясно на пътя в началото 

на селото 

 Устройствена зона 4/ЗпRRR1 

В ОУП е предвидено изграждане на втора паркова зона в южната част на селото. 

Имотите върху, които ще се изгради се разделят от пътната артерия, която преминава 

през селото. Източно от тази територия е разположен действащ стопански двор. 

 

Фиг. 15 Част от земеделските земи за алтернативно земеделие 7/За (сн.1) в ляво от 

пътя и 6/За дясно от пътя (сн. 2) 

 

1 2 
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Номер на поземления 

имот 

Начин на 

трайно 

ползване 

КВС 

Собственост 
Площ 

(ha) 

Населено 

място 

Устройствена 

зона 

32531.0.144 

32531.0.185 

32531.0.198 

32531.0.200 

 

Пасища, 

мери 

 

Общинска 

публична 

 

3.809 

 

Изгрев                    4/ЗпRRR1 

 

Южно от населеното място са включени земеделски земи  за развитие на алтернативно 

земеделие 6/За в дясно от път и 7/За в ляво от пътя  

UUUЗемлище на с. Трънчовица 

 Устройствена зона 1/ПпRRR1 

В землището на това населено място в ОУП е предвидено изграждане на устрой-

ствена зона 1ПпRRR1RRR– предимно производствени дейности. Теренът е предвиден в края на 

селото до неговите регулационни граници върху необработваеми земи. Граничи с обра-

ботваеми земеделски земи, които не попадат в границите на защитената зона. 

При реализиране ще бъдат спазени следните нормативи и правила: 

Устройствена зона ПRRRзастRRR. % КRRRинт ПRRRозелRRR. % 

1ПпRRR1RRR Предимно производствена устройствена 

зона - проект 

20 - 60 0.5 до 1.2 40-60 

 
Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

73345.0.410 

73345.0.412 

Пасища, мери 

Изоставени 

ниви 

Общинска 

публична 

4.629 с.Трънчовица 1ПпRRR1 

 

 Устройствена зона 1/ЗпRRR1  

Предвижда се да бъде изградена в края на населеното място до последните къщи. 

До терена преминава една от селските улици, а на него има действащ трафопост. Цяла-

та територия  на бъдещия парк е неподдържана, обрасла с  храстова и плевелна расти-

телност. UUUИзвън границите на защитената зUоUнUа. 

Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

73345.0.140 

73345.0.92 

73345.0.94 

73345.0.96 

73345.0.134 

73345.0.137 

73345.0.139 

73345.0.366 

73345.0.377 

 

 

Пасища, мери 

Общинска 

публична, 

Общинска 

частна, 

Държавна час-

тна, 

 

 

14.167 

 

 

с. Трънчовица 

 

 

1/ЗпRRR1 
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В землището на Трънчовица в ОУП е включено изграждане и на втора устройствена 

зона 2/ЗпRRR1 RRRв североизточната част на селото. Тази територия обхваща необработваеми 

земи граничещи с регулационните граници на населеното място и е обградена от обра-

ботваеми земеделски земи. UUUИзвън границите на защитената зонаUUU. 

В землището на това населено място е предвидено и развитие на алтернативно земе-

делия. Северно от Трънчовица се предвиждат площи за такава дейност от устройст-

вена зона 11/За. В момента тези площи се обработват и са засети с пшеница. 

 
Фиг. 16 Теренът определен за устройствена зона 1/ЗпRRR1RRR, с. Трънчовица 

 

Фиг. 17 Част от земеделските земи за 11/За 

Устройствена зона 12/За UUUпопада в границите на защитната зона по местообитаниятаUUU. 

UUUЗемлище на с. Варана 

В ОУП на община Левски не се предвижда изграждане на производствени и дру-

ги видове устройствени зони. В ОУП е заложена развитие на алтернативно земеде - 
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делие. На територията на това землище се предвиждат устройствени зони за алтерна-

тивно земеделие 21/За, 22/За и 23/За на площ от  506.129 dka (50.6129 ha ).  

Устройствена зона 22/За е разположена северно от населеното място, но  е UUUизвън 

границите на защитената зонаUUU. Цялата територия е засадена с рапица и слънчоглед, 

вероятно като фуражни култури. От двете страни на обработваемите ниви се намират 

възвишения с храстова  и дървесна растителност, които се запазват и няма да бъдат 

засегнати от реализация на предвидената устройствена зона. Поземлените имоти UUUгра-

ни-чат с територия на защитена зона по местообитанията UUU. В ляво и дясно от пътя към 

с. Варана се разполагат поземлените имоти за развитие на алтернативно земеделие. 

 
Фиг. 18 Обработваемите земи –ниви и ливади за 21/За 

 
Фиг. 19  Нивите за устройствена зона 22/За 
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Фиг. 20 Устройствена зона 23/За по пътя за с. Варана 

Една част от нивите е засята с рапица (сн.ляво), а друга с царевица (сн. дясно) 

UUUЗемлище на с. Градище 

В землището на с. Градище в ОУП на община Левски е включено развитието на 

алтернативно земеделие с две нови устройствени зони 23/За и 24/За. 

 
Фиг. 21  Устройствена зона 23/За в дясно  Фиг. 22 Устройствена зона 23/За в ляво  

от ж.п. линия                                                      от ж.п. линия 

Устройствена зона 23/За се разделя на две части от преминаващата ж.п. линия. В дяс-

ната половина е разположена част от устройствената зона за алтернативно земеделие, 

която продължава на север в землището на с. Варана. Засята е с пшеница и е UUUдо терито-

риалните граници на защитената зона.   

В лявата половина имотите са извън границите на защитената зона, но граничат с 

малка част от защитената зона. През тези земеделски земи преминава далекопровод 

20кV. На тази територия се намира и археологическа културна ценност 400064, както и 

съществуващ гробищен парк. Южната граница на устройствената зона е регулацията на 

населеното място. Цялата площ е засяга с пшеница. 

На изхода от с. Градище по пътя за с. Варана се разполагат земеделски земи 

включени в 23/За, UUUизвън териториалните граници на защитената зонаUUU, но тангират с 

нея. През тези имоти преминава далекопровод 20кV.  

За алтернативно земеделия в землището на с. Градище в ОУП са предвидени 

площи от 613.858 ha. 
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Защитена зона BG0002096 Обнова по Директива 2009/147/ЕО 

за опазване на дивите птици 

 

Част от защитената зона попада в границите на община Левски в землищата на 

селата Българене, Изгрев, Козар Белене, Малчика, Обнова, Стежерово, Трънчовица. 

При разработване на ОУП на община Левски са включени устройствени зони, ко-

ито попадат в границите на защитената зона или тангират с нея. 

UUUЗемлище на с. Българене 

 Устройствена зона 7/ПпRRR1 

В землището на с. Българене е предвидена в ОУП само една устройствена зона  -

предимно производствени дейности. Новата устройствена зона е разположена в начало-

то на населеното място от лявата страна на пътната артерия Левски – Варна. На север 

граничи с пътната артерия, на изток с предвидената територия за устройствена зона 

19/ЗА, на север с регулацията на населеното място. Устройствената зона е UUUизвън грани-

ците на защитената зона UUUза опазване на дивите птици.  

При реализирането ще бъдат спазени следните нормативи и правила: 

Устройствена зона ПRRRзастRRR. % КRRRинт ПRRRозелRRR. % 

7ПпRRR1RRR Предимно производствена устройствена 

зона - проект 

20 - 60 0.5 до 1.2 40-60 

 
Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

 

Собственост 

 

Площ (ha) 

 

Населено 

място 

 

Устройствена 

зона 

07274.75.6 

07274.0.85 

07274.75.5 

07274.74.1 

07274.73.20 

07274.73.1 

07274.73.2 

07274.73.3 

07274.73.38 

07274.75.7 

07274.75.32 

 

Ниви,  

орни земи 

Частна, 

Общинска 

частна(полски 

пътища)(болт), 

Общинска 

публична, 

Частна общес-

твени органи-

зации (италик) 

 

 

5.113 

 

 

с.Българене 

 

 

7ПпRRR1 

 

Площта, на която ще се реализира  е 5.113 ha.  

Устройствена зона 17/За 

Новата устройствена зона предвидена за алтернативно земеделия в землището на 

с. Българене се разполага в края на населеното място от дясно на пътя София - Левски. 

На това място става припокриване на двете защитени зони – по местообитанията и по 

опазване на дивите птици. Имотите в тази устройствена зона се разделят на две части 

от пътя Българене към с. Изгрев и е UUUв границите на защитената зонаUUU по птиците, но 

граничи с територии на защитена зона за местообитанията. В момента на проучване 

част от тази площ е засята с грах, а останалата е изоставени ниви. 

В границите на тези поземлени имоти се намира и археологическа културна цен- 
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Фиг. 23  Част от поземлените имоти засети с грах на 17/За до пътя 

с. Българене – с. Изгрев 

ност 400053. 

 Устройствена зона 19/За 

Устройствената зона е част от поземления фонд на Българене и се намира в из-

точната и северо-източната част на землището. Частта от поземлените имоти, вклю-

чени в ОУП за развитие на алтернативно земеделие, се разделя на две части от пътната 

артерия София – Левски. Част от разделената устройствена зона остава извън грани-

ците на защитената зона за опазване на дивите птици, но тангира с нея и регулацион-

ната граница на населеното място. Част от поземлените имоти в защитената зона по 

опазване на дивите птици граничат и с територия от защитена зона по местообита-

нията. 

В границите на поземлените имоти на 19/За са разположени и археологически 

културни ценности 400050, 400058, 400059 и 400060. На територията на поземлените 

имоти се намира част от старото корито на р. Осъм, успоредно на която е предвидена и 

екопътека.  Цялата площ на нивите е засята с рапица. 

 Устройствена зона 18/За 

Северно от Българене в поземления фонд е разположена устройствена зона 18/За, 

която се отделя от предходната посредством общински път, който води до с. Стеже-

рово. През земите на 18/За преминава  и ел. далекопровод 20кV и екопътека. Цялата 

площ на 18/За UUUе на територията на защитена зонаUUU за дивите птици и граничи с терито-

рия на защитена зона по местообитанията. Общата площ на поземлените имоти вър-

ху които ще се развива алтернативно земеделие в землището на Българене е 

961.374 ha. 

UUUЗемлище на с. Обнова  

В ОУП за землището на това населено място се предвижда изграждане на устрой- 
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ствени зони 2/ЖмRRR1RRR, 3/ПпRRR1RRR, 4/ПпRRR1RRR, 5/ПпRRR1RRR, 6/ПпRRR1RRR.  

 Устройствена зона 2/ПпRRR1 

Разположена е в северната част на населеното място до изградени и съществу-

ващи производствени дейности – мелница Дечков. Новата устройствена зона е разполо-

жена над пътя за Плевен, до границата със защитената зона по местообитанията, до 

която тангира границата на защитената зона по птиците.  

  
            Фиг. 24  Теренът на 2/ПпRRR1 RRRи в дясно               ......мелница Дечков 

По време на посещение и оглед на терена е установено, че се обработва и е засят с бос-

тан. Граничи с овощна градина, която е до границата на защитената зона по опазва-не 

на дивите птици.  

Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

53089.506.11 

53089.506.14 

53089.506.2 

53089.506.3 

53089.506.4 

53089.506.5 

53089.506.6 

53089.506.7 

53089.506.8 

53089.506.9 

53089.506.17 

 

Затревени 

ниви, 

Ниви – орна 

земя 

 

Държавна час-

тна, 

Частна 

 

 

9.299 

 

 

с. Обнова  

 

 

2/ПпRRR1 

 

 Устройствена зона 3/ПпRRR1 

Разположена е от ляво до пътната артерия за Плевен върху необработваеми земи-  

ливади. Поземлените имоти са извън териториалните граници на защитената зона, но 

северната част граничи с територията на защитена зона за опазване на дивите птици. 

При реализиране ще бъдат спазени следните нормативи и правила: 

 

Устройствена зона ПRRRзастRRR. % КRRRинт ПRRRозелRRR. % 

3ПпRRR1RRR Предимно производствена устройствена 

зона - проект 

20 - 60 0.5 до 1.2 40-60 
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Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

53089.0.214 

53089.69.1 

53089.69.2 

53089.69.3 

53089.69.4 

53089.69.5 

53089.69.6 

53089.69.7 

53089.69.8 

53089.69.9 

53089.69.10 

53089.69.11 

53089.69.12 

53089.69.13 

53089.69.14 

53089.69.15 

53089.69.16 

53089.69.17 

 

 

 

 

Пасища, мери  

Ниви – орни 

земи 

 

 

 

 

Общинска 

частна, 

Частна 

 

 

 

 

18.232 

 

 

 

 

с.Обнова 

 

 

 

 

3ПпRRR1 

 

 Устройствена зона 4/ПпRRR1 

В непосредствена близост, южно от предходната устройствена зона са позем-

лените имоти включени в ОУП за развитие на алтернативно земеделие. Теренът, на 

тази устройствена зона, е между съществуващи производствени обекти. В момента то-

ва са необработваеми земи – ливади.  UUUИзвън територията на защитената зонаUUU. 

При реализиране ще бъдат спазени следните нормативи и правила: 

Устройствена зона ПRRRзастRRR. % КRRRинт ПRRRозелRRR. % 

4ПпRRR1RRR Предимно производствена устройствена 

зона - проект 

20 - 60 0.5 до 1.2 40-60 

 
Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

53089.76.8 

53089.76.9 

Ниви–орни 

земи 

Държавна частна, 

Частна 

18.232 с. Обнова 4ПпRRR1 

 

 Устройствена зона 5/ПпRRR1 

Разположена е в урбанизирана, производствена територия на съществуващи и 

действащи обекти. Предвижда се нейното изграждане на необработваеми земи – лива-

ди. Граничи с изградена Ок зона. UUUИзвън територията на защитената зонаUUU. 

При реализирането ще бъдат спазени следните нормативи и правила: 

Устройствена зона ПRRRзастRRR. % КRRRинт ПRRRозелRRR. % 

5ПпRRR1RRR Предимно производствена устройствена 

зона - проект 

20 - 60 0.5 до 1.2 40-60 
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Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

53089.234.9 

53089.234.1 

53089.234.10 

53089.234.12, 

53089.234.2 

53089.234.3 

53089.234.4 

53089.234.5 

53089.234.6 

53089.234.8 

 

 

Ниви-орна 

земя 

Частна, 

Общинска 

частна–

изоставени 

трайни насаж-

дения (болт) 

 

 

3.760 

 

 

с. Обнова 

 

 

5ПпRRR1 

 

 Устройствена зона 6/ПпRRR1 

Новата устройствена зона се предвижда в най-южната част на населеното място. 

До поземлените имоти за тази устройствена зона се намира действащият гробищен 

парк и производствени звена. Устройствената зона граничи с регулационната граница 

на населеното място. Имотите са земеделски земи, UUUизвън границите на защитената зона 

При реализирането ще бъдат спазени следните нормативи и правила: 

Устройствена зона ПRRRзастRRR. % КRRRинт ПRRRозелRRR. % 

6ПпRRR1RRR Предимно производствена устройствена 

зона - проект 

20 - 60 0.5 до 1.2 40-60 

 
Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

53089.313.16 

53089.313.17 

53089.313.18 

53089.313.19 

53089.313.20 

53089.313.21 

53089.313.9 

53089.313.10 

53089.313.11 

53089.313.12 

53089.313.13 

53089.313.14 

53089.313.15 

 

 

Орни земи 

Частна, 

Общ. Частна, 

Частна общес-

твени органи-

зации, Стопа-

нисвана от 

общината 

 

 

2.440 

 

 

с. Обнова 

 

 

6ПпRRR1 

  

 Устройствена зона 2/ЖмRRR1 

В ОУП на община Левски се предвижда разширение на площите за жилищни 

нужди в с. Обнова със 7.597 ha необработваеми земи. Поземлените имоти са разполо-

жени в северната част на населеното място до регулацията на селото.  

На север граничат с пътя за Плевен, които ги отделя от границата на защитената 

зона. 

 Устройствена зона 5/ЗпRRR1 

Теренът определен в ОУП за тези цели е разположен между съществуваща зелена  
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площ и новата устройствена зона 2/ЖмRRR1RRR. Така ще се получи разширение на съществу-

ва- 

щата паркова площ в населеното място. Реализирането ще бъде за сметка на необра-

ботваеми земеделски в размер на 7.376 ha, UUUизвън границите на защитената зонаUUU. 

Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (dka) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

53089.0.302 

53089 

53089 

53089 

53089 

 

Пасище 

Общинска 

частна, 

Частна 

 

7.376 

 

с. Обнова  

 

5/ЗпRRR1 

 

 Устройствена зона 16/За 

Предвижда се за алтернативно земеделие северно от населеното място. Поземле-

ните имоти са UUUв границите на защитената зонаUUU по опазване на дивите птици, но грани-

чат  и с територия на защитена зона по хабитатите. 

 Устройствена зона 15/За 

В северната част на Обнова се предвижда изграждане на участък за алтернативно 

земеделие. Поземлените имоти, включени в тази устройствена зона, са до границата 

със защитената зона по местообитанията и защитената зона за дивите птици и регула-

ционните граници на населеното място. 

 Устройствена зона 14/За 

Поземлените имоти, които ще се използват за алтернативно земеделие, са изцяло 

в териториалните граници на защитената зона за опазване на дивите птици. Граничат с 

територия на защитената зона по местообитанията. 

 Устройствена зона 13/За 

Разположена е до землищните граници със село Трънчовица на територията на 

защитената зона за опазване на дивите птици. Южната част граничи с територия на 

защитената зона по местообитанията.  

 Устройствена зона  1/ТгпRRR1 

До регулационната граница на населеното място, в северната част, е предвидено в  

ОУП изграждане на нов гробищен парк на площ от 0.952 ha. Тази територия е UUUизвън 

границите на защитената зона за птицитеUUU, но близо до границата на защитената зона по 

местообитанията. 

UUUЗемлище на с. Трънчовица 

 

 Устройствена зона 12/За 

Това е единствената устройствена зона за алтернативно земеделие, която попада в 

териториалните граници на защитената зона. Реализирането ù ще се извърши на част от 

поземления земеделски фонд на Трънчовица, разположен в границите на защитената 
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зона по местообитанията. Терените, предвидени за алтернативно земеделие, са с площ 

505.405 ha. 

От направения анализ на залегналите в ОУП на община Левски нови устройст-

вени зони става ясно, че една част от тях попадат в урбанизирани територии, близо до 

такива в населени места, извън териториалните граници на защитените зони или на 

територията на защитени зони или граничат с тях.   

Тези нови устройствени зони на територията на защитените зони или граничещи 

с тях при изграждане и експлоатация има вероятност да окажат въздействие върху за-

щитените зони и техните елементи. Връзката между елементите на ОУП на община 

Левски и възникващите от тях въздействия с потенциално отражение върху защите-

ните зони, природните местообитания и местообитания на видовете предмет на защита 

в тях са представени в следващата таблица. 

Таблица 10 Вероятни отрицателни въздействия, произтичащи от елементите на 

ОУП и тяхното потенциално въздействие върху защитените зони 

Елементи на плана Характер на потенциалното въздействие  
Изграждане на инженерната 

инфраструктура 
 Унищожаване на растителна покривка; 

 Неорганизирани прахови и газови емисии от използваната техника. 

Строителство на обекти 

(сгради и др.) в отделните 

устройствени зони опреде-

лени с плана 

 Унищожаване на растителна покривка; 

 Възможно засягане на потенциални местообитания на животински 

индивиди; 

 Неорганизирани прахови и газови емисии от използваната техника; 

Увреждане качеството на съседните местообитания. 
Използване на монтажна и 

транспортна техника 
 Безпокойство на местната фауна; 

 Неорганизирани емисии от изгорели  газове 

Отпадъци  Замърсяване и влошаване качествата на съседни местообитания; 
 

 

Временни строително-монтаж-

ни площадки 

 Нарушаване на съседни територии; 

 Прогонване на животни, вследствие увеличено присъствие на хора;  

 Възможно унищожаване на бавно подвижни видове. 

Депониране на земни маси 

(почва, пясък) в резултат от 

строителството 

 Възможно засягане на потенциални местообитания на  животин-
ски индивиди и природни местообитания. 

 
Шум 

 Безпокойство на животински видове; 

 Намаляване параметрите на строителството в близост до  строи-

телните площадки и пътната мрежа; 

 

Антропогенно натоварване 
 Замърсяване с отпадъци на прилежащи пространства; 

 Влошаване качествата на въздуха от прахови и газови емисии при 

работа на двигателите на използваната техника; 

 Замърсяване с твърди битови отпадъци. 
 

Ландшафт 
 Визуална промяна в ландшафта; 
 Замърсяване на прилежащите територии. 

Озеленителни и рекулти-

вационни дейности 
 Опасност от нахлуване на чужди, инвазивни и рудерални  растителни 

видове. 
Видове Поддържане на зелени пло-

щи посредством поливане, 

наторяване 

 Опасност от акумулация на биогени и замърсяване на подземни 

водни тела. 

 
Пожари 

 Повишена опасност от пожари (изхвърляне на неугасени цигари и 
др.); 

 Частично или пълно увреждане качеството на местообитания в 

и извън зоната; 
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Въздействия по време 

на експлоатацията 

 Променена функция на земята – урбанизиране на територията и 

увеличено човешко присъствие; 

 Косвени въздействия - нахлуване на рудерални и инвазивни 

растителни видове. 
 
 
 

 

 

 

Увеличен антропогенен на-

тиск при експлоатацията 

 Безпокойство на животни по време на хранене и почивка;  

 Възможно засягане на природни местообитания в прилежащите  

              територии – предмет на опазване в зоните;  

 Шумово замърсяване (безпокойство и прогонване на и прио-

ритетни животински видове);  

 Светлинно замърсяване вследствие осветителните съоръжения;  

 Опасност от инцидентни замърсявания при аварии в  инфра-

структурата;  

 Увреждане на възможностите за устойчиво природосъобразно 

развитие на защитените зони;  

 Прогонване на птици заради засилено човешко присъствие;  

 Замърсяване на водите и терените с отпадни води и отпадъци  

        генерирани от планираните устройствени зони;  

 Опасност от увреждане или замърсяване на почвите и подземни 

водни тела. 

 

Въздействия на устройствените зони върху защитена зона BG0000239 Обнова – 

Караман дол и BG0002096 Обнова 

По време на строителството  

При реализация на включените в ОУП на Община Левски устройствени зони 

свързани с производствена дейност, изграждане на паркове и градини, както и разши-

ряване на жилищните площи в населените места, в границите на  защитените зони или 

в непосредствена близост до тези зони, по време на строителството ще се ограничи 

пространствено в рамките на територията предвидена и включена в устройственото 

зониране съгласно плана. По време на етапите на реализация на отделните обекти, от-

носно предвижданията на ОУП, в съответните устройствени зони ще бъдат свързани с 

подготовката и извършването на строителни дейности и терените на отделните пло-

щадки ще бъдат повлияни от извършваните изкопни работи. При реализацията на от-

делните устройствени зони, земята върху която се изграждат сменя предназначението 

си респ. променя своя екологичен статус по отношение на биоразнообразието, при кое-

то се създава допълнителна урбанизирана територия и инфраструктура, които от своя 

страна формират условия на живот различни от естествените. В този случай територи-

ите на устройствените зони след реализацията ще попаднат под пряко въздействие на 

засилено антропогенно присъствие в границите на усвоената територия. Другите еле-

менти на устройствените зони – улици, сгради, тротоари, паркинги и алеи са свързани с 

унищожаване на месторастения и създаване на изкуствени покрития, които формират 

непригодни за обитание терени и условия. Въздействието не е свързано с взривни дей-

ности, а с отнемане на земни маси за изграждане основите на предвидените сгради и 

обекти в устройствените зони. Голяма част от тях ще се използват повторно при верти-

калната планировка, изравняване на терена и рекултивационни мероприятия. Обхватът 

на тези дейности няма да бъде извън територията определена от ОУП.  

Шумово натоварване на териториите 
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В етап на изграждане на новите устройствени зони ще се променят акустичните 

характеристики на територията на изграждане. Източници на шум ще са използваните 

строително-монтажни машини и транспортните средства. Нивата на шума, излъчван от 

използваните в строителството машини са: тежкотоварни автомобили - 85÷90 dBA, 

багер - 80÷91 dBA, булдозер - 97÷105 dBA, кран – 92÷98 dBA, валяк - 87 dBA, асфалто-

разстилач - 89÷92 dBA. Използваната строителна техника е разположена върху строи-

телните площадките на устройствените зони. Използваната строително-монтажна и 

транспортна техника е източник на шум в околната среда с еквивалентно ниво около 90 

dBA в непосредствена близост до работещите машини. 

По време на експлоатация 

Увеличаване на човешкото присъствие в новите устройствени зони, предвидени с 

проекта ОУП на община Левски на територията на защитените зони, както и тези до 

техните граници ще увеличат въздействието на антропогенния фактор върху защите-

ните зони. Възможно e наличието на по-голям броя хора, в изградените устройствени 

зони, да създава предпоставки за безпокойство на представители на орнитофауната в 

съседните територии в границите на защитена зона „Обнова“ или за отделни целеви 

видове предмет на опазване в защитена зона „Обнова - Караман дол“. Въздействието от 

повишен антропогенен натиск, се оценява като пряко, постоянно, дълготрайно, за тери-

торията на защитените зони. 

Предвидените нови устройствени зони, които тангират с територии на защите-

ните зони няма да има пряко въздействие върху естествени местообитания и место-

обитания на видове, предмет на опазване в зоните. Въпреки това съществува потен-

циална опасност от замърсяване на съседни територии от защитената зона с отпадъци, 

различни замърсители по пътя на въздуха, почвите, които ако не бъдат управлявани по 

подходящ начин ще поставят в риск определени компоненти на околната среда в т.ч. и 

отделни елементи от биоразнообразието в периферните части на защитените зони. 

Емисии в атмосферния въздух  

По време на строителството 

По време на реализиране на проекта за ОУП на община Левски в съответните ус-

тройствени зони ще се извършват почвоотнемащи, изкопни, насипни, товаро-разто-

варни и транспортни дейности, източници на неорганизирани емисии. Емисиите ще се 

дължат на:  

 Изгорели газове от двигатели с вътрешно горене (ДВГ) на строителна, монтаж-

на и транспортна техника в обхвата на строителните площадки. Основните за-

мърсители, които ще се отделят от ДВГ във въздуха са CO, NOx, SO2, въгле-

водороди, прах.  

 При изкопните, насипните и товаро-разтоварни работи, както и поради ветрово  

разпрашаване във въздуха ще се увеличат праховите частици. Тези емисии ще са 

ограничени по време само за периода на изграждане.  

Прогнозна оценка за въздействие върху атмосферния въздух 

Практическото реализиране на ОУП на община Левски ще се извърши в един по- 
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продължителен 30 годишен период от време. Не се очаква едновременно изпълнение 

на всички устройствени зони попадащи в защитена зона или в близост до нейна тери-

тория.  

По предварителен анализ на очакваната емисионна ситуация при реализация на 

предвидените в ОУП на община Левски нови устройствени зони попадащи в защитена 

зона или в близост до нея, прогнозната оценка е:  

 По отношение на интензитет и продължителност, въздействието се оценява като 

пряко, временно и незначително (под допустимите емисионни норми) с малък 

интензитет.  

 По отношение на териториален обхват - въздействието ще бъде локално, в гра-

ниците на строителните площадки и на малки разстояния около тях. Не се очак-

ва кумулативен ефект.  

 

Възможни въздействия върху типовете природни местообитания, предмет на 

опазване в защитените зони, при най-неблагоприятни условия. 

Преки въздействия 

Намаляване на площта на местообитания. В резултат от извършваните строителни, 

дейности при изграждане на новите устройствени зони, е възможно намаляване на 

площта на местообитанията в границите на защитена зона BG0000239 Обнова – Кара-

ман дол.  Унищожаване на естествена или полуестествена растителност. 

Прегради за нормалното функциониране на местообитанията. Фрагментиране на 

местообитания и местообитания на популации в защитена зона BG0000239 Обнова – 

Караман дол. 

Косвени въздействия 

Опасност от инциденти замърсявания при аварии. При инцидентно възникнали ава-

рии в урабанизираните новоизградени устройствени зони, в границите на защитените 

зони или на устройствени зони до границите на защитените зони  могат да доведат до 

влошаване параметрите на средата и унищожаване на местообитания. 

Възможни въздействия върху видове безгръбначни, предмет на опазване в защи-

тените зони, при най-неблагоприятни условия.  

Преки въздействия 

Намаляване на площта на местообитания. Практическото реализиране на предви-

дените в ОУП устройствени зони на територията на защитена зона е възможно намаля-

ване на площта на местообитания вследствие на строителни работи свързани с изземва-

не на почвена маса, унищожаване на естествена или полуестествена растителност, зат-

рупване на видове от депониране на почвени и строителни материали, върху естест-

вената или полуествена растителност. 

Прегради за нормалното функциониране на местообитанията. Фрагментиране на 

местообитания и местообитания на видове и популации. 

Смъртност на индивиди. Възможна смъртност на почвени индивиди при пряко уни-

щожаване на техни местообитания. 
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Косвени въздействия 

Не се очакват. 

Възможни въздействия върху видове земноводни и влечуги, предмет на опазване 

в защитените зони, при най-неблагоприятни условия. 

Преки въздействия 

Намаляване на площта на местообитания. Строителството на нови устройствени зони 

в защитените зони е свързано с намаляване площта на местообитания. 

Фрагментация на популации. Урбанизираните територии след изграждане на устройст-

вените зони, стават преграда трудно преодолима за земноводни и влечуги. 

Смъртност на индивиди. Възможна е при засягане от строителната дейност на место-

обитания на видове или прегазване от строително-монтажната  и транспортна техника. 

Косвени въздействия 

Не се очакват. 

Възможни въздействия върху видове птици, предмет на опазване в защитена зона, 

при най-неблагоприятни условия. 

Преки въздействия 

Намаляване на площта на местообитания. При изграждане на новите устройствени 

зони в и до границите на защитена зона BG0002096 Обнова, са налице условия за нама-

ляване на хранителни местообитания на птиците и местата за почивка. Увеличеното 

присъствие на хора, по време на строителството и експлоатацията на устройствените 

зони, строително-монтажна и транспортна техника ще дистанцира обитаващите птици 

в тази част на зоната в други части, във вътрешността на зоната. 

Фрагментация на местообитания. Не се очаква. Предвидените нови устройствени 

зони в и извън границите на защитената зона няма да бъдат изкуствена преграда за 

мигриране на птиците от и към територията на защитената зона. Тяхната мобилност и 

придвижване по въздух им осигурява безпрепятствено прелитане над урбанизираните 

територии. 

Смъртност на индивиди. Не се очаква. 

Прогонване на птици заради увеличено човешко присъствие. Увеличаване на човеш-

кото присъствие се очаква по време на практическото реализиране на устройствените 

зони в непосредствена близост до защитена зона 0002096 Обнова и ще доведе до шу-

мово замърсяване – присъствие на хората и шум от движението на МПС в близост до 

местообитания на видове в периферните части на защитената зона.  

Възможни въздействия върху видовете бозайници, предмет на опазване в защите-

ните зони, при най-неблагоприятни условия. 

Преки въздействия 

Намаляване на площта на местообитания. Реализирането на устройствените зони в  

периферните части на защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол може да бъде 

свързано с пряко увреждане на местообитания на животински видове и унищожаване 
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на техни убежища. Безпокойство на едрата и средна бозайна фауна се очаква от при-

съствието на хора, строително-монтажна и транспортна техника. 

Фрагментация на местообитания. Изграждането на устройствени зони в границите на  

защитена зона BG0000239 е на терени до населено място, изградена пътна инфраструк-

тура и земеделски земи, което прави това място със силно изразен антропогенен на-

тиск. Тази характеристика на терена го прави неподходящо местообитание за едрите 

бозайници в зоната. 

Смъртност на индивиди. При подготовка на терена за извършване на строително-мон-

тажни работи не е изключено пряка смъртност на някои видове гризачи при унищо-

жаване на техните местообитания. 

Прогонване на бозайници заради увеличено човешко присъствие. Бозайниците са чувст-

вителни към човешко присъствие, което ще доведе до тяхното дистанциране от терито-

рията на строителните дейности и експлоатация на новата устройствена зоната. 

Косвени въздействия 

Влошаване качеството на съседните местообитания поради безпокойство. Безпо-

койството на бозайниците е резултат от увеличено присъствие на хора по време на 

строителството, шумът на строително - монтажна и транспортна техника. 

Обобщение на всички вероятни видове въздействия произтичащи от реализа-

цията на проекта за Общ устройствен план на община Левски 

В следващата таблица са обобщени вероятните въздействия, произтичащи от 

елементите на ОУП на община Левски и съществуващите връзки с: 

 Техния обхват по отношение местоположението им спрямо защитените зони, 

 По отношение техния ефект върху местообитанията и видовете: 

 Очаквана интензивност и характер на въздействието - отрицателни, положител-

ни, постоянни/инцидентни, предотвратими - частично или напълно, или не. 

 На коя фаза от изпълнение на проекта е вероятно да възникнат, по отношение на 

ефекта върху местообитанията и видовете, дали въздействията имат дълго-

траен или временен ефект, по отношение на времетраенето на въздействията –  

постоянни, краткосрочни, периодични, инцидентни,   

 Други въздействия на ОУП, които имат комбинирано вияние върху даден пара-    

метър за Благоприятния природозащитен статус на видовете и местообитанията, 

 Реализирането на ОУП и други планове, програми и инвестиционни предложе-

ния може да доведе до възникване на кумулативен ефект. 

 

Вид въздейст-

вие  

Обхват на въз-

действието в 

рамките на 

защитена зо-

на/извън за-

щитена зона 

Очаквана интензивност, 

характер 

Възможни ком-

бинирани въз-

действия 

Възможни 

кумулативни 

въздействия 

 

Разрушаване и 

увреждане на 

природни 

местообитания 

В периферията 

на 

защитена зона 

по 

хабитатите 

(Обнова - Кара-

 

Характер: 
-отрицателно, 

постоянно;  

Интензивност: 
- ниска. 

Промяна  

качеството на  

местообитания 

поради настъпила  

урбанизация и 

увеличаване на 

 

Възможно  

кумулативно 

въздействие 

върху съседни 

територии  
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ман дол) и в 

защитена зона 

за опазване на 

дивите птиците 

(Обнова) 

човешкото  

присъствие  

Фрагментация 

на местообита-

ния на целеви 

живо-тински 

видове (не при-

родни местоо-

битания) 

В периферията 

на защитена 

зона по хабита-

тите (Обнова-

Караман дол) и 

в защитена зона 

за опазване на 

дивите птиците 

(Обнова) 

 

Характер: 
-отрицателно, постоянно, 

Интензивност: 
- ниска. 

Увреждане и/или  

промяна  

качеството на  

местообитания 

поради интензи-

фициране на 

транспортния 

трафик.  

 

Възможно  

кумулативно 

въздействие  

 

Намаляване  

трофичните  

местообитания 

на птици  
 

 

В периферията 

на защитените 

зони  

Характер: 
-отрицателно, постоянно, 

непредотвратимо; 

Интензивност: 
- ниска 

Потенциално  

въздействие вър-

ху  

местата за хране-

не и почивка  

 

Възможно  

кумулативно 

въздействие  

Прогонване на 

дивата фауна 

поради нараст-

ваща урбаниза-

ция и безпо-

койство 

В периферията 

на защитените 

зони и Урбани-

зираните учас-

тъци.  

Локално, 

краткотрайно, 

предотвратимо, 

обратимо след 

премахване на 

въздействието. 

Потенциално  

въздействие вър-

ху местообитани-

ята и промяна във 

функциите им  

 

 

Не се очакват 

Нарушения  

Функциониране 

на растителни 

съобщества 

(хабитати и 

естествени и 

антропогенни 

местообитания) 

 

В периферията 

на защитените 

зони и Урбани-

зираните учас-

тъци.  

 

Характер: 
- отрицателно, 

- предотвратимо; 

Интензивност: 
- средна 

 

Потенциално  

въздействие с  

увреждане на  

природни  

местообитания 

Замърсяване на 

почвите и води-те  

 

 

 

Не се  

очаква 

 

Замърсяване с 

отпадъци 

 

В периферията 

на защитените 

зони и урбани-

зираните учас-

тъци  

Локално, 

краткотрайно, 

предотвратимо, 

обратимо след 

премахване на 

въздействието 

Потенциално  

комбинирано  

въздействие с  

увреждане на  

местообитания и 

промяна във фун-

кциите им.  

 

 

Не се очакват 

 

Деградация на 

растителност  и 

загиване на 

индивиди 

В рамките на 

зоните/извън 

зоните. Фраг-

ментационен 

ефект на био-

коридорите) 

Строителство/експлоатация 

Краткосрочно 

По време на строителство 

Дългосрочно, Периодич-

ни, Необратимо 

По време на експлоатация 

Унищожаване на 

популации и 

влошаване на 

БПС, Фрагменти-

ране и увреждане 

на местообитания 

Прекъсване на 

биокоридори 

 

Съществуваща 

производствена 

и друга инфра-

структура 

 

 

Светлинно из-

лъчване 

 

Безпокойство, 

отблъскване 

или привличане 

на животни 

 

Експлоатация 

Дълготрайно, постоянно 

Прогонване на 

чувствителни 

видове;комбинира 

но въздействие 

върху качеството 

на местообита-

нията 

Изграждащата 

се инфраструк-

тура, застроя-

ване 

 

Повишена 

опасност от 

пожари 

 

В рамките на 

защитените 

зони 

 

Строителство/експлоатация, 

временно, инцидентно 

Временно (възста-

новимо увреж-

дане на место-

обитания и попу-

лации 

Изграждащата 

се инфраструк-

тура, застроя-

ване 
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Нахлуване на 

чужди видове в 

местообитания 

В рамките на 

защитената зона 

Строителство/ експлоата-

ции дълготрайно, постоян-

но 

 Изграждащата 

се инфраструк- 

тура, застроя-

ване 

 

Разглежданият ОУП на община Левски ще има въздействие върху предмета и це-

лите на опазване на засегнатата защитена зона 0000239 Обнова – Караман дол в пери-

ферните граници, където ще се изградят устройствени зони и защитена зона  0002096 

Обнова, до границите на която ще се изградят устройствени зони.  

Това въздействие ще се изрази в: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видо-

ве и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитените зони. 

Ако в процеса на реализация на ОУП на община Левски се засягат типове   при-

родни местообитания и местообитания на видове, предмет на защита в посо-

чените защитени  зони. 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и место-

обитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитените зони, вклю-

чително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видо-

ве и условия на средата. 

Ако в процеса на изграждане на новите устройствени зони от ОУП на община  

Левски се промени значително естественото състояние на природните место- 

обитания и местообитанията на видовете. 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на прио-

ритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на попу-

лации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитените зони. 

 

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

управление на национално и международно ниво и тяхното отчитане при 

изготвянето на план, програма и проекти  

При разработване на оценката за степента на въздействие  на проект за изготвяне 

на Общ устройствен план на община Левски с предмета и целите на опазване на защи-

тените зони по Натура 2000 са разгледани защитените зони за опазване на природ-ните 

местообитания и на дивата флора и фауна и опазване на птиците, които се нами-рат на 

територията на общината, които граничат или са засегнати от предвидените устройст-

вени зони в Общия устройствен план  на община Левски. На територията на община 

Левски се намират 2 защитени зони – BG0000239 Обнова – Караман дол по Директива 

за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002096 Об-

нова по Директива за опазване на дивите птици. 

В Общия устройствен план на община Левски се предвижда изграждане на уст-

ройствени зони на територията на общината, които са в непосредствена близост или 

частично засягат защитени зони по смисъла на чл. 31 от Закона за биологичното разно-

образие.  
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Защитена зона BG0000239 „Обнова-Караман дол“ по Директива 92/43/ЕЕС за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

 

Защитена зона BG0000239 Обнова-Караман дол съгласно стандартния формуляр е 

тип К – защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена 

зона по Директива за птиците. Зоната е одобрена с РМС №122/02.03.2007 г. и приета с 

Решение на ЕК от 12.12.2008 г. съгласно Директива 92/43/ЕЕС на Съвета на втори ак-

туализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния био-

географски регион (нотифицирано под номер С (2008) (8039) (2009/93/ЕО. Публи-

кувано в официалния вестник на ЕС от 13.02. 2009 г.  

Местоположение на защитената зона  

Защитена зона  BG0000239 Обнова - Караман дол е разположена на  25 PPP

0
PPP25'23′′ из-

точна географска дължина и 43PPP

0
PPP25'46′′ северна географска ширина на площ 10750.81ha. 

Максимална надморска височина 219 m.  

В границите на защитената зона попада землището на Левски, с. Асеновци, с. Ас-

парухово, с. Българене, с. Варана, с. Градище, с. Изгрев, с. Козар Белене, с. Малчика, с. 

Обнова, с. Стежерово, с. Трънчовица. 

Разпределение на площите на защитената зона на територията на община Левски 

по населени места  

 

Област 

 

Община 

 

Землище 

Обща площ на 

землището, 

kmPPP

2 

 

ЕКАТТЕ 

Плевен Левски Асеновци 44,238 761 

Плевен Левски Аспарухово 11,777 802 

Плевен Левски Българене 35,057 7274 

Плевен Левски Варана 13,531 10080 

Плевен Левски Градище 38,363 17556 

Плевен Левски Изгрев 21,836 32531 

Плевен Левски Козар Белене 27,146 37647 

Плевен Левски Левски 30,717 43236 

Плевен Левски Малчика 31,183 46841 

Плевен Левски Стежерово 46,195 69153 

Плевен Левски Трънчовица 32,107 73345 

 

Административен район  

Защитената зона се намира в Северен централен район  BG32 на територията на  

област Велико Търново - BG321 (Koд NUTS) (община Павликени и община Свищов), 

както и в Северозападен район - BG31 в област Плевен BG314,  (общини: Белене, Левс- 
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ки, Никопол, Плевен, Пордим). 

Защитената  зона попада в континенталния биогеографски район на страната. 

Цели на опазване в защитената зона 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видо-

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

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местооби-

танията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включи-

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

условия на средата.  

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на прио-

ритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на попу-

лации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Характеристики на защитената зона 

Стари широколистни гори със заливни площи от река Осъм. Това е бивша залив-

на територия на р. Осъм със заобикалящите я сухи склонове, покрити със степна расти-

телност и ксерофилни дъбови гори. Заливната гора е много променена от човеш-кото 

влияние, но има добри възможности за възстановяване.  

По класове земно покритие площта на защитената зона се разпределя в следните групи: 

Класове земно покритие % Покритие  

Друга орна земя 43 

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

Широколистни листопадни гори 11 

Сухи тревни съобщества, степи 38 

Храстови съобщества 4 

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

обекти) 

3 

Общо Покритие 100 

 

Природни типове местообитания предмет на опазване в защитената зона 

В стандартния формуляр, като обекти на охрана в границите на защитената зона са 

включени следните типове местообитания от Приложение І на Директива 92/43 ЕЕС: 

Таблица 11 Природни типове местообитания предмет на опазване в зашитена зона   

BG0000239 Обнова-Караман дол  

Код Пр. Име % Покритие 

   Стандартен 

формуляр 

(ha) 

МОСВ 

Картиране 

2011-2012 

(ha) 

1530 * Панонски солени степи и солени блата 806.31075 909.58 

3150  Естествени еутрофни езера с растителност от типа 

Magnopotamion или Hydrocharition  
139.76052 106.59 

3270  Реки с кални брегове с Chenopodion rubi и Bidention  р.р. - 3.30 

40СО * Понто-сарматски широколистни храстчета 0.0258 0.02 

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества 

от Alysso-Sedion albi  
1.29009 - 
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6210  Полуестествени сухи тревни и храстови 

съобщества върху варовик( Festuco-Brometalia) 

(*важни местообитания на орхидеи) 

Няма данни 374.69 

6240 * Субпанонски степни тревни съобщества 322.5243 66.09 

6250  Панонски льосови степни тревни съобщества 163.3048 308.78 

6430  Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и 

в планинския до алпийския пояс 
Няма данни 152.65 

6510  Низинни сенокосни ливади Няма данни 260.24 

91Е0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-

Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)  
7.74058 108.46 

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

Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи 

реки (Ulmenion minoris)  

350.4764 350.4764 

91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus Няма данни 2.35 

91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens 57.62434 - 

91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. 187.81665 49.94 

91M0  Балкано-панонски церово-горунови гори 237.80791 195.95 

91Z0  Мизийски гори от сребролистна липа 0.88586 - 

*приоритетно природно местообитание 

Новоустановените природни местообитания в зоната са с удебелен черен шрифт (болд) 

 

Целеви животински видове, предмет на опазване в защитената зона 

В защитената зона площите на природните местообитанията на видовете и видо-

вете предмет на опазване са актуализирани в рамките на проект: „Картиране и опреде-

ляне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ 

през 2011 – 2012 г., на МОСВ (2013 г.). 

Установените в границите на защитена зона BG0000239 Обнова-Караман дол по 

Директива 92/43 ЕЕС видовете животни и площите, които обитават са представени в 

табличен вид за всяка група. 

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

Таблица 12  Целеви видове безгръбначни животни 

Таксономия Код Име Заета площ (ha) 

Оптим/приг./потен. 

Безгръбначни 1087 Rosalia alpinа - 

Безгръбначни 1083 Lucanus cervus 1987.33 

Безгръбначни 1089  Morimus asper funereus 1692.75 

Безгръбначни 1088 Cerambyx cerdo 1067.20 

Безгръбначни 1032 Unio crassus 211,59 

Безгръбначни 4064 Тheodoxus transversalis 128,44 

 

1087 Алпийски сечко (Rosalia alpinа). До края на 2012 г. не са установени  георе-

ферирани находища в границите на защитената зона. В зоната липсват подходящи и 

потенциални местообитания за вида. Защитената зона е неподходяща за обитание на 

Rosalia alpina, поради липсата на каквато и да е трофична база за ларвите на вида. От-

съства, както предпочитаното хранително растение на ларвите - обикновения бук, така 

и други потенциални растения-гостоприемници. Широколистните гори в зоната са 

представени от ксерофилни формации, които не предоставят подходящи условия за 

вида. Срещането на 1087 Rosalia alpina в зоната следва да се изключи от стандарт- 
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ния формуляр до намирането на доказателствен материал. 

1083 Голям еленов рогач (Lucanus cervus). До края на 2012 г. са установени общо 9 

геореферирани находища. Общата площ на подходящите местообитания е 1483.91 ha. 

Общата площ на потенциалните местообитания 1987.33 ha. Увредените територии са 

3.0 % от площта на известните находища на вида. 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: Неблагоприятно - 

незадоволително състояние. 

1089 Буков сечко (Morimus asper funereus). До края на 2012 г. не са установени гео-

реферирани находища. Общата площ на подходящите местообитания е 1292.43 ha, а 

общата площ на потенциалните местообитания 1692.75 ha. Опожарените територии са 

5.2 % от площта на потенциалните местообитания на вида в зоната. 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: Неблагоприятно - 

незадоволително състояние. 

1088 Голям (Обикновен) сечко (Cerambyx cerdo). До края на 2012 г. не са установени 

геореферирани находища. Общата площ на подходящите местообитания е 544.71 ha и  

обща площ на потенциалните местообитания 1067.20 ha.  Опожарените територии са 

6.5 % от площта на потенциалните местообитания на вида в зоната. 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: Неблагоприятно-

незадоволително. 

1932 Овална речна мида (Unio crassus). За периода 2011-2012 г. са установени 6 гео-

реферирани находища. В изследваните 7 трансекта от по 100 m PPP

2
PPP са установени общо 

619 екземпляра (131 живи + 488 черупки) от целевия вид. Средната стойност на обили-

ето на вида в зоната е 0.88 екз./mPPP

2
PPP (Ab = 0,88±0,8). Площта на ефективно заетите мес-

тообитания от вида, в които той е намерен през периода на изследването е 92.85 ha. 

Общата площ на потенциалните местообитания е 211.59 ha. Предпочитаните от вида 

хабитати с песъкливо-тинест-глинест характер на дъното заемат около 90 % от общата 

дължина на реките в зоната. Повече от 90 % от потенциалните местообитания са в бла-

гоприятно състояние. 

Обща оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за 

зоната: Благоприятно състояние. 

4064 Ивичест теодоксус (Тheodoxus transversalis). За периода 2011-2012 г. са устано-

вени 5 геореферирани находища. В изследваните 7 трансекта от по 100 m PPP

2
PPP са устано-

вени 14 екземпляра (14 черупки) от целевия вид. Средната стойност на обилието на 

вида в зоната е 0.02 екз./mPPP

2
PPP (Ab = 0,02±0,05). Площта на ефективно заетите место-

обитания от вида, в които той е намерен през периода на изследването е 91.00 ha. об-

щата площ на потенциалните местообитания е 128.44 ha. Предпочитаните от вида ха-

битати с каменист характер на дъното заемат около 80% от общата дължина на река-та 

в защитената зона. Обща оценка по всички критерии на БПС на типа природно 

местообитание за зоната: Благоприятно състояние. 

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

Таблица 13  Целеви видове риби 
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Таксономия Код Име Заета площ (ha) 

Оптим/приг./пот. 

Риби 1134 Rhodeus sericeus amarus 167 

Риби 1149 Cobitis elongatoides (non Cobitis taеnia) 192.24 

Риби 1130 Aspius aspius 74.708 

Риби 1138 Barbus meridionakis petenyi 176.427355 

 

1134 Горчивка (Rhodeus sericeus amarus). Площ на стоящите водоеми, в които се 

среща вида в рамките на зоната 80 ha. Площ на потенциалните местообитания на вида в 

рамките на зоната 167 ha. Численост / плътност 500-1500 инд./ ha. Биомаса 0.8-4.0 kg/ 

ha. Повече от 95% от характера на дънния субстрат в зоната е благоприятен за същест-

вуването на вида. 

Обща оценка по критериите за БПС на вида в зоната: Популацията на вида в гра-

ниците на зоната е в благоприятно състояние. 

Малък (Обикновен) щипок Cobitis elongatoides (non Cobitis taеnia)  

Обикновения щипок (Cobitis taenia) не се среща в България. Той е със северно разпространение. В България и река  

Дунав се среща вида C. еlongatoides Bacesku & Maier, 1969. Данните са по Kottelat, M. & J. Freyhof (2007). В Специ-

фичната информация получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I" видът е представен, като Cobitis taenia. 

Дължина на речните участъци, в които се среща видът в рамките на зоната е 95.443 km. 

Площ на потенциалните местообитания на вида в рамките на зоната 192.241 ha. Числе-

ност / плътност на вида 301 индивиди на ha. Биомаса референтна стойност: 0.4-1.0 kg/ 

ha. Обща оценка по критериите за БПС на вида в зоната: Неблагоприятно – неза-

доволително. 

1130 Распер (Aspius aspius). Дължина на речните участъци, в които се среща видът в 

рамките на зоната 52,362 m. Площ на потенциалните местообитания на вида 74.708 ha. 

Численост / плътност 15 екз./ ha (по експертна оценка). Биомаса 2 kg/hа (по експертна 

оценка). Обща оценка по критериите за БПС на вида в зоната: Неблагоприятно – 

незадоволително. 

1138 Балканска (Черна) мряна (Barbus meridionalis petenyi). Дължина на речните 

участъци, в които се среща вида в рамките на зоната 77.721331 km. Площ на потен-

циалните местообитания на вида в рамките на зоната 176.427355 ha. Численост / плът-

ност 100 – 2000 инд./hа. Биомаса 2 kg/hа. 

Обща оценка по критериите за  БПС на вида в зоната: Благоприятно. 

 Земноводни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
 

Таксономия Код Име Заета площ (ha) 

Оптим/приг./пот. 

Земноводни 1188  Bombina bombina 503.33 

 

1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina). 
В Специфичната информация получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното със-

тояние на природни местообитания и видове - фаза I" е предоставена информация (доклад) за вида 1188 Червено-

коремна бумка (Bombina bombina), а на титулната страница на сайта за картата на разпространение е отбелязана, 
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като Жълтокоремна бумка (Bombina variegate). На самите карти е посочен вида Червенокоремна бумка. И доклада и 

картите се отнасят до вида 1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina). 

Присъствието на целевия вид е регистрирано с точни географски координати, 

посредством пряко наблюдение на индивиди (възрастни, неполово зрели, яйца) или по 

звук. В рамките на полевите проучвания в зоната е установен 1 екземпляр, неполово 

зрял. Площта на защитена зона „Обнова - Караман дол“ е 10750,81 ha, от която общата 

пригодна площ според потенциалното местообитание на вида е 5979,43 ha. Разпре-

делението на площта на съответните категории на пригодност е както следва: 

1) Отсъствие (клас 0): 4769.24 ha (44.37% от цялата територия на зоната); 

2) Слабо пригодни (клас 1): 2054.03 ha (19.11%); 

3) Пригодни (клас 2): 3422.08 ha (31.84%); 

4) Оптимални(клас 3): 503.33 ha (4.68%). 

Класовете с най-висока пригодност (клас 2 и 3) са значително по-малки, с обща 

площ 3925.40 ha. 

  Общото ефективно заето местообитание на вида в зоната е 5296.38 ha. 

1) Отсъствие: 5452.29 ha (50.73% от цялата територия на зоната); 

2) Слабо пригодни: 1365.35 ha (12.70%); 

3) Пригодни: 3427.75 ha (31.89%); 

4) Оптимални: 503.29 ha (4.68%). 

Средната стойност на обилието на вида е 0.11 екз. на 1000 m (Ab = 0,11±0,00). 

Минималният отчетен брой екземпляри е 0.11 екз. на 1000 m, а максималният – 0,11 

екз. на 1000 m. 

Площта на подходящите за обитаване стоящи водоеми в зоната. 2.92%. Площта 

на речните участъци и изкуствените канали, подходящи за обитаване, и прилежащите 

им територии до 30 m от оста на реката 23.22%. Площта на откритите сухоземни тери-

тории в потенциалните местообитания 74.71%. 

Неблагоприятно – незадоволително състояние в зоната: Неблагоприятно – неза-

доволително състояние в зоната. 

 Влечуги, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

   

Таблица 14  Целеви видове влечуги 

Таксономия Код Име Заета площ (ha) 

Оптим/приг./пот. 

Влечуги 5194 (1279) Elaphe sauromates 467.02 

Влечуги 1219 Testudo graeca ibera 6.78 

Влечуги 1217 Eurotestudo hermanni boettgeri 27.78  

Влечуги 1220 Emys orbicularis orbicularis  919.48 

 

5194 (1279) Пъстър смок (Elaphe sauromates). В рамките на полевите проучвания в 

зоната не е намерен нито един екземпляр. Няма налични данни за намирането на 

вида в зоната през последните 6 години. Площта на защитената зоната е 10750.81 ha, от 

която общата пригодна площ, според потенциалното местообитание на вида, е 7040.42 

ha. Разпределението на площта на съответните категории на пригодност е както следва: 
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1) Отсъствие (клас 0): 3708.25 ha (34.50% от цялата територия на зоната); 

2) Слабо пригодни (клас 1): 4023.65 ha (37.43%); 

3) Пригодни (клас 2): 2549.75 ha (23.72%); 

4) Оптимални(клас 3): 467.02 ha (4.34%). 

Общото ефективно заето местообитание на вида в зоната е 5145.78 ha. 

1) Отсъствие: 5602.89 ha (52.13% от цялата територия на зоната); 

2) Слабо пригодни: 2119.35 ha (19.72%); 

3) Пригодни: 2559.39 ha (23.81%); 

4) Оптимални: 467.05 ha (4.35%). 

Класовете с най-висока пригодност (клас 2 и 3) са значително по-малки, с обща 

площ 3016.77 ha. Площта на разредени гори и храсталаци. пасища. ливади и запустели 

земеделски земи с дървета и храсти е 69.27%. Площта на откритите местообитания в 

горите 2.25%. 

Обща оценка по четирите критерия на ПС за вида: Неблагоприятно – незадово-

лително състояние в зоната. 

1210 Шипобедрена сухоземна костенурка (Testudo graeca ibera). Присъствието на 

целевия вид е регистрирано с точни географски координати, посредством пряко наблю-

дение на индивиди (възрастни, неполово зрели, яйца, останки от намерени мъртви ек-

земпляри). В рамките на полевите проучвания в зоната е установен 1 екземпляр (мъж-

ки). Отчетената стойност на обилието на вида е 0.10 екз. на 1000 m (Ab = 0,10). 

Площта на защитена зона  „Обнова - Караман дол“ е 10750.88 ha, от която общата 

пригодна площ според потенциалното местообитание на вида е 4105.83 ha. Разпре-

делението на площта на съответните категории на пригодност е както следва: 

1) Отсъствие (клас 0): 6642.84 ha (61.80% от цялата територия на зоната); 

2) Слабо пригодни (клас 1): 3209.67 ha (29.86%); 

3) Пригодни (клас 2): 889.38 ha (8.27%); 

4) Оптимални(клас 3): 6.78 ha (0.06%). 

Общото ефективно заето местообитание на вида в защитената зона е 1594.08 ha. 

1) Отсъствие: 9154.59 ha (85.17% от цялата територия на зоната); 

2) Слабо пригодни: 688.89 ha (6.41%); 

3) Пригодни: 898.38 ha (8.36%); 

4) Оптимални: 6.81 ha (0.06%). 

Площта на разредени гори и храсталаци, пасища, ливади и запустели земеделски 

земи с дървета и храсти 76.60%. Площта на откритите местообитания в горите 4.31%. 

Обща оценка по четирите критерия на ПС за вида: Неблагоприятно – незадово-

лително състояние в зоната. 

1217 Шипоопашата сухоземна костенурка (Eurotestudo hermanni boettgeri). В рам-

ките на полевите проучвания в зоната няма установени екземпляри. Площта на защи-

тената зона е 10750.88 ha, от която общата пригодна площ според потенциалното мес-

тообитание на вида е 1616.49 ha. Разпределението на площта на съответните категории 

на пригодност е както следва: 

1) Отсъствие (клас 0): 9132.18 ha (84.96% от цялата територия на зоната); 

2) Слабо пригодни (клас 1): 994.68 ha (9.25%); 
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3) Пригодни (клас 2): 594.02 ha (5.53%); 

4) Оптимални(клас 3): 27.78 ha (0.26%). 

Общото ефективно заето местообитание на вида в зоната е 1049.14 ha. 

1) Отсъствие: 9699.53 ha (90.24% от цялата територия на зоната) 

2) Слабо пригодни: 426.71 ha (3.97%); 

3) Пригодни: 594.64 ha (5.53%); 

4) Оптимални: 27.79 ha (0.26%). 

Площта на разредени гори и храсталаци, пасища, ливади и запустели земеделски 

земи с дървета и храсти 88.65%, а площта на откритите местообитания в горите 5.25%. 

Разораване на пасища, разчистване на храсти от пасища не е констатирано в зоната. 

Обща оценка по четирите критерия на ПС за вида: Неблагоприятно – незадово-

лително състояние в зоната. 

1220 Обикновена блатна костенурка (Emуs orbicularis orbicularis). Присъствието на 

целевия вид е регистрирано в защитената зона с точни географски координати, посред-

ством пряко наблюдение на индивиди (възрастни, неполово зрели, яйца, останки от 

намерени мъртви екземпляри). В рамките на полевите проучвания в зоната са уста-

новени 74 екземпляра, от които 10 мъжки, 8 женски и 1 неполово зрял. Средната стой-

ност на обилието на вида е 1.51 екз. на 1000 m (Ab = 1,01±0,08). Минималният отчетен 

брой на костенурките е 0.08 екз. на 1000 m, а максималният – 2.57 екз. на 1000 m. 

Площта на зоната е 10748.67 ha, от която общата пригодна площ според потенциалното 

местообитание на вида е 6000.50 ha. Разпределението на площта на съответните кате-

гории на пригодност е както следва: 

1) Отсъствие (клас 0): 4748.18 ha (44.17% от цялата територия на зоната); 

2) Слабо пригодни (клас 1): 2409.57 ha (22.42%); 

3) Пригодни (клас 2): 2671.45 ha (24.85%); 

4) Оптимални(клас 3): 919.48 ha (8.55%). 

 

Общото ефективно заето местообитание на вида в зоната е 4468.81 ha. 

1) Отсъствие: 6279.86 ha (58.42% от цялата територия на зоната); 

2) Слабо пригодни: 876.85 ha (8.16%); 

3) Пригодни: 2677.96 ha (24.91%); 

4) Оптимални: 914.00 ha (8.50%). 

 

Площта на подходящите за обитаване стоящи водоеми в зоната 1.62%. Площта 

на речните участъци и изкуствените канали, подходящи за обитаване, и прилежащите 

им територии до 30 m от оста на реката 13.01%. 

Конкурентният вид Червенобуза костенурка (Trachemys scripta) не е констатира- 

рана в зоната. 

Обща оценка по четирите критерия на ПС за вида: Неблагоприятно – незадоволи- 

телно състояние в зоната. 

 

 Бозайници, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
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Таблица 15 Целеви видове бозайници 
Таксономия Код Име Заета площ (ha) 

Оптим/приг./пот. 

Бозайници 1355 Lutra lutra  1087.56 

Бозайници 1352 Canis lupus - 

Бозайници 2609 Mesocricetus newtoni 721.3 

Бозайници 1335  Spermophilus citellus 2546.2 

Бозайници 2635  Vormela peregusna 7351.6 

Бозайници 1633 Mustela eversmanni 4559.972 

Бозайници 1304 Rhinolophus ferrumequinum 28.3 

Бозайници 1310 Miniopterus schreibersii 4319 

Бозайници 1316 Myotis capaccinii 60.7 

Бозайници 1306 Rhinolophus blasii 0.3 

Бозайници 1305 Rhinolophus euryale 2.4 

 

1355 Видра (Lutra lutra). Видът не е установен в зоната. Инвентаризацията на вид-

рата в защитена зона „Обнова-Караман дол” е направена по бреговете на река Осъм и 

на един язовир. Установени са достатъчни места за бърлоги и укрития, богата храни-

телна база. Относителната численост на видрата, в тази зона, е 0.16 инд./km. Площта на 

водоемите и на бреговете им, подходящи за обитаване от видрата е 1456.33 ha. Дължи-

ната на речните участъци и изкуствените канали в зоната, подходящи за обитаване от 

видрата е 88.49 km, а площта на бреговете им e 1087.56 ha. Подходящи за обитания на 

видрата, поради наличието на места за укрития и бърлоги, са от 50% до 100% от брего-

вете на проучените водоеми. Покритието с дървесно-храстова растителност в край-

брежните зони с ширина 20 m варира от 50% до 100%. Има достатъчно места за бър-

логи и укрития, и е благоприятно за съществуването на вида. 

Относителна численост на видрата в зоната е 0.16 инд./km, а запасът е 14 индивида. 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: ПС по четирите 

критерия е благоприятно. 

1352 Европейски вълк (Canis lupus). Няма регистрации на европейски вълк в за-

щитена зона „Обнова-Караман дол“. Не са регистрирани ефективно заети место-

обитания в  зоната от този вид и няма местообитания, подходящи за сърцевинна зона. 

Нефрагментираните местообитания за вида са 0.6 % от площта на зоната. Защитената 

зона не предлага оптимални условия за поддържане на популация, а за преминаващи 

индивиди е незадоволителна. Копитните бозайници, като основна хранителна база са 

1% от зоната във високия си потенциал и 10.5 % за средния потенциал, за допълни-

телната хранителна база (заека) практически няма площи предлагащи висок храните-

лен потенциал, а средният е 10 % от площта на зоната. Зоната е силно фрагментирана 

от обработваеми земи, ливади и пътища. Почти цялата зона представлява бариера за 

вида. Само отделни полезащитни гори и храстови съобщества предоставят възможност 

на вълците да се придвижват. В зоната се извършва редовно селскостопанска дейност, 

нивото на безпокойство предполага само нощните часове, като достатъчно спокойни за 

преминаване на вълци, без да се задържат в зоната, която е неподходяща за постоянно 

обитаване, трудно проходима е за мигриращи индивиди. Защитената зона не притежа-
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ва параметри, които да я правят подходяща за обитание от вълци, параметрите ù дори 

за коридор са неблагоприятни. Зоната е силно фрагментирана и открита, представлява 

трудна за преминаване бариера дори и нощно време или през зимата. 

Обща оценка по трите критерия на БПС на типа природно местообитание за 

зоната: Неблагоприятно –незадоволително. 

2609 Добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni). При теренно проучване са обслед-

вани 5 потенциални местообитания, предимно агроекосистеми със зърнено-житни и 

люцернови насаждения. Видът е  регистриран в границите на защитена зона с 5 инди-

вида (4 възрастни женски и един възрастен мъжки)  в местообитание (стърнище на 

пшеница), намиращо се до язовир Тотлебен, на около 25 km от Плевен. Общата площ 

на заселените местообитания е 92.9 hа. В защитената зона има достатъчно на брой и 

добре свързани потенциални местообитания на целевия вид. Общата площ на потен-

циалните местообитания е 721.3 hа. Тази площ е достатъчна за поддържане на попу-

лация на хомяка. Обследваните 5 потенциални местообитания са предимно агроеко-

системи със зърнено-житни и люцернови насаждения. Изследваните полигони са с над 

75 % участие на растения от семейство Житни (Poaceae), което предоставя добра ре-

сурсна обезпеченост за вида. 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: Благоприятно. 

 1335 Eвропейски лалугер (Spermophilus citellus). Общата площ на регистрираните 

находища на Европейския лалугер в оптимални местообитания е 2546,2 ha и субопти-

мални местообитания 8343.4 hа, която е достатъчен ресурс за съществуването на ста-

билни популации на Европейския лалугер. Покритието на тревната растителност е с 

преобладаване над 50 % видове от семейство Житни (Poaceae). Височината на тревната 

растителност е под 15 сm. В защитената зона съществуват достатъчно на брой биоко-

ридори между заселените и потенциалните местообитания на вида. Не e установено 

изораване на местообитанията. Опожарените местообитания са 0.14 % от потенциал-

ните местообитания на вида. 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: Неблагоприятно – 

незадоволително. 

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna). Целевият вид не е регистриран в границите 

на защитената зона. Приблизителната численост на пъстрия пор на територията на 

зона BG0000239, изчислена на базата на предполагаема плътност в пригодните место-

обитания 1 индивид/10 km², е 7.35 индивида (при изчислена площ на пригодните мес-

тообитания 7351.6 хектара, което приблизително е около 73 km²). Общата площ на 

подходящите за пъстрия пор местообитания в зона BG0000239 възлиза на 73.516 km² 

(7351.6 ha). В границите на защитената зона е налице и субоптимална хранителна база 

с относително висока плътност. Като цяло хранителният потенциал на зоната е добър 

за пъстрия пор, особено в районите с лалугерови колонии (висока плътност). На лице е 

добра свързаност между отделните петна с пригодни местообитания. На територията на 

зоната на практика няма бариери за свободното придвижване на пъстрия пор. Интен-

зивността на пашата се приема за една от причините за относително високата плътност 

на оптималната плячка на пъстрия пор – лалугера. 
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Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: Неблагоприятно  

незадоволително. 

2633 Степен пор (Mustela eversmannii eversmannii). Целевият вид не е регистриран 

в границите на защитената зона. Приблизителната численост на степния пор на тери-

торията на зоната, изчислена на базата на предполагаема плътност в пригодните место-

обитания 1 инд./12 km², е 3.8 индивида (при изчислена площ на пригодните местооби-

тания 4559,97 хектара, т.е. приблизително 45.59 km²). Общата площ на подходящите за 

степния пор местообитания в защитената зона възлиза на 4559.972 ha. Подходящите 

местообитания представляват около 42 % от територията на зоната, която е 10750.88 

hа. Териториите, които предлагат оптимална плячка за целевия вид възлизат на при-

близително 5007.10 hа (46 % от територията на зоната), а тези със субоптимална плячка 

– на 4955.58 hа (46 % от територията на зоната), като значителна част от тях се припо-

криват. Налице е добра свързаност между отделните пригодни местообитания. На тери-

торията на защитената зона на практика няма бариери за свободното придвижване на 

степния пор. Интензивността на пашата вероятно е една от причините за относително 

високата плътност на оптималната плячка на целевия вид – лалугера на отделни места. 

Потенциална заплаха в зоната представлява път Е83, София – Плевен - Бяла, който раз-

деля зоната на няколко места. Засегнати от пътния трафик са 1.5 % (70.375 хектара) от 

потенциалните местообитания на степния пор в зоната. 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: Неблагоприятно – 

незадоволително. 

Прилепи (Chiroptera) 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum). В зоната не са установени на-

ходища за зимуване на вида. В известните летни находища в зоната са установени об-

що 3 екземпляра. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оце-

нена на 28.3ha (0.3% от площта на защитената зона). Площта на потенциално под-

ходящите ловни местообитания е 1210 ha (11.3% от площта на защитената зона). 

Площта на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е 4285 ha (39,9% 

от площта на защитената зона). 

Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: Неблаго-

приятно – незадоволително. 

1310 Пещерен дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii). В зоната не са установе-

ни летни находища и находища за зимуване на вида. Площта на потенциално най-

благоприятните местообитания е 14.6 ha (0.1% от площта на защитената зона). Площта 

на потенциалните подходящи ловни местообитания 4319 ha (40,2% от площта на защи-

тената зона). Площта на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е 

оценена на 110 ha (1% от площта на защитената зона). 

Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: Неблаго-

приятно - незадоволително. 

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii). В зоната не са установени летни нахо-

дища и находища за зимуване на вида. Площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е 60.7 ha (0.6% от площта на защитената зона). Площта на потенциално 
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подходящите ловни местообитания 4319 ha (40,2% от площта на защитената зона). 

Площта на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е 110 ha (1,0% от 

площта на защитената зона). 

Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: Неблаго-

приятно - незадоволително. 

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii). В зоната не са установени 

летни находища и находища за зимуване на вида. Площта на потенциално най-благо-

приятните местообитания е 0.3 ha (0.0% от площта на защитената зона). Площта на по-

тенциално подходящите ловни местообитания 3139 ha (29.2%  от площта на защите-

ната зона). Площта на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е  4400 

ha (40.9% от площта на защитената зона). 

Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: Неблаго-

приятно - незадоволително. 

1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale). В зоната не са установени летни нахо-

дища и находища за зимуване на вида. Площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е 2.4 ha (0.0% от площта на защитената зона). Площта на потенциално 

подходящите ловни местообитания 439 ha (4,1% от площта на защитената зона). Площ-

та на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 4290 ha 

(39.9% от площта на защитената зона). 

Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: Неблаго-

приятно - незадоволително. 

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

 

При картиране и определяне природозащитното състояние на висши растения, 

мъхове и природни местообитания в защитена зона BG0000239 „Обнова – Караман 

дол“ е включен видът  1428 Marsilea quadrifolia. 

Код на зона-

та 

Име на зоната Представи-

телност 

Популация Опазване Изолация Обща 

оценка 

BG0000239 Обнова - Караман R B A C B 

  

Местообитанието има изцяло изкуствен характер – отводнителен канал, който е 

сух за неопределено време всяка година. В канала условията за вида са подходящи и 

той се развива добре, но на малка площ. Индивидите са многобройни и популацията е с  

голяма плътност в тесни ивици покрай бреговете на канала. 

В границите на зоната, видът е установен в отводнителен канал северно от село 

Обнова. Това е единственото известно находище в зоната. Индивидите на популацията 

образуват петна с различни размери, линейно разположени в близост към двата бряга 

на канала. Общата площ на местообитанието в границите на зоната е 0,99 hа. Степента 

на обрастване с високи хигрофити (Thypha latifolia, Butomus umbellatus, Bolboschoenus 

maritimus) варира между 10 и 100% покритие равномерно разпределено в участъците, в 

които се развива разковничето. Между 1 и 10% от територията на популацията е в неб-

лагоприятно състояние с над 20% покритие на високите хигрофити. Върху место-

обитанията на вида Marsilea quadrifolia в зона „Обнова-Караман дол” неблагоприятно 
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влияние оказват дейностите по отводняване и разораване на мочурливите места за ни-

ви, както и общото засушаване на климата. 

Обща оценка по трите критерия на БПС на типа природно местообитание за 

зоната: Благоприятно. 

 

Защитена зона BG0002096 Обнова по Директива 2009/147/ЕО за опазване на диви-

те птици 

 

Идентификация на зоната 

Защитена зона  BG 00002096 Обнова по Директива 2009/147/ЕО за опазване на 

дивите птици, която припокрива защитена зона по Директива за местообитанията е 

одобрена с РМС №122/ 02.03.2007 г. (обн. В ДВ, бр. брой: 21.09.03.2007 г). Обявена със  

Заповед № РД-555/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите. 

Местоположение на защитената зона  

Зоната е разположена върху площ от 5420.89 ha на територията на две области – 

Плевен (Никопол, Левски, Пордим, Плевен) и Велико Търново (Свищов). 

Част от защитената зона попада в териториалните граници на община Левски в земли-

щето на селата Малчика, Козар Белене, Българене, Обнова, Трънчовица, Изгрев, Сте-

жерово. 

Екологична характеристика 

Комплекс от наводнените райони, влажни и засолени ливади, блата, рибарници и 

каменисти степи и петна от гори, разположени на левия бряг на река Осъм в Дунав-

ската равнина, на север от главен път Е83. Защитената зона включва земите между се-

лата Тотлебен, Обнова, Българене, Малчика, Деляновци, Изгрев и Трънчовица. На се-

вер е ограничена от пътя Славяново, Бацова махала. Територията ù включва горските 

хълмове на десния бряг на реката, както и някои земеделски земи, пасища и други 

тревни и храстови асоциации. Сред откритите местообитания са разположени петна от 

смесени дъбови гори от цер и Querqus robur. Рибарниците са обрасли с хидрофитна и 

хигрофилна растителност представена от Phragmites аustralis, Typha аngustifolia и 

Schoenoplectus sp. На територията на защитената зона са установени и редки растител-

ни видове, като Marsilea quadrifolia и Caragana frutex с национално или европейско 

значение. 

Цели на опазване: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видо-

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

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местооби-

танията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включи-

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

условия на средата.  

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на прио- 
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ритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на попула-

ции на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона 

Предмет на опазване 

Видове, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие (При-

ложение  I на Директива 2009/147/ЕО) - 48 вида птици 

Ловен сокол (Falco cherrug), Черночела сврачка (Lanius minor), Черна рибарка 

(Chlidonias niger), Сив жерав (Grus grus), Кокилобегач (Himantopus himantopus), Саб-

леклюн (Recurvirostra avosetta), Турилик (Burhinus oedicnemus), Златистопер дъж-

досвирец (Pluvialis apricaria), Бойник (Philomachus pugnax), Голяма бекасина (Galli-

nago media), Малък горски водобегач (Tringa glareola), Малка чайка (Larus minutus), 

Ливаден дърдавец (Crex crex), Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Черве-ногърба 

сврачка (Lanius collurio), Бухал (Bubo bubo), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синя-

вица (Coracias garrulus), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus 

campestris), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Градинска овесарка (Emberiza 

hortulana), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Mалък корморан (Phala-

crocorax pygmeus), Речна рибарка (Sterna hirundo), Mалък воден бик (Ixobrychus minu-

tus), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Малка пъструшка (Porzana pusilla), Къдро-

глав пеликан (Pelecanus crispus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста чапла 

(Ardeola ralloides), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta 

alba), Ръждива чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел 

(Ciconia ciconia), Малък сокол (Falco columbarius), Бяла лопатарка (Platalea leuco-

rodia), Белоока потапница (Aythya nyroca), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръс-тиков 

блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Малък креслив орел 

(Aquila pomarina), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Средна пъструшка (Porzana 

parva), Голям воден бик (Botaurus stellaris), Голяма пъструшка (Porzana porzana), Блес-

тящ ибис (Plegadis falcinellus).  

Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Приложе-

ние 2 на Закона за биологичното разнообразие  

(Приложение 1 на Директива 2009/147/ЕО) – 36 вида 

Малък червеноног водобегач (Tringa totanus), Речна чайка (Larus ridibundus), Черно-

опашат крайбрежен бекас (Limosa limosa), Голям свирец (Numenius arquata), Малък 

свирец (Numenius phaeopus), Орко (Falco subbuteo), Зеленоглава патица (Anas platy-

rhynchos), Лятно бърне (Anas querquedula), Сива патица (Anas strepera), Сива чапла 

(Ardea cinerea), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Качулата потапница (Aythya fuli-

gula), Малък брегобегач (Calidris minuta), Голям зеленоног водобегач (Tringa nebu-

laria), Белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus), Клопач (Anas clypeata), Голям горски 

водобегач (Tringa ochropus), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Лиска (Fulica atra), Го-

лям корморан (Phalacrocorax carbo), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Голяма 

белочела гъска (Anser albifrons), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Речен дъж-

досвирец (Charadrius dubius), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Шило-опашата 

патица (Anas acuta), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Малък зеленоног водобе-

гач (Tringa stagnatilis), Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis), Крещалец (Rallus 
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aquaticus), Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Обикновен пчелояд (Merops apiaster), 

Зимно бърне (Anas crecca), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Фиш (Anas penelope), Голям 

червеноног водобегач (Tringa erythropus). 

Качество и значимост   

В рибарниците в защитена зона „Обнова“ са установени 98 вида птици, 35 от кои-

то са включени в Червената книга на България (1985). От тях 58 вида са от европей-ско 

природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004), 5 от тях са в катего-рия 

SPEC 1, като световно застрашени, 15 в SPEC 2 и 38 в SPEC 3 като видове, застрашени 

в Европа. Зоната осигурява подходящи местообитания за 50 вида, вклю-чени в прило-

жение 2 на Закона за биологичното разнообразие, които се нуждаят от специални кон-

сервационни мерки, които са вписани също в приложение I на Дирек-тивата за птиците. 

Наличието на водни обекти са от изключително значение за водо-любивите видове, 

концентриращи се по време на миграция и през зимата. Територията на защитената 

зона е една от най-важните в страната за Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Земе-

родното рибарче (Alcedo atthis), Бял щъркел (Ciconia сiconia) и Евро-пейския вид Синя-

вица (Coracias garrulous), които се размножават в зоната в значи-телни количества, 

както и за голямата бяла чапла (Egretta alba) през зимата. В рибар-ниците се срещат 

представителни гнездови популации на малък воден бик (Ixobrychus minutus) и 

на кокилобегача (Himantopus himantopus). Единични двойки на черен щъркел (Ciconia 

nigra), на малък креслив орел (Aquila pomarina), на белоопашат мишелов (Buteo 

rufinus), Орел змияр (Circaetus gallicus) също се размножават в региона. Зоната е важно 

място по време на миграцията на блатни видове птици Charadriiformes - патици, както и 

на ибиси Plegadis  и лопатарки. Зоната  е място  и на редки видове бозайници – Степен 

пор (Mustela eversmanii eversmanii) и Пъстр пор (Vormela peregusna), както и лалугера 

(S. сitellus).  

Уязвимост. Заплахи от обезлесяване. Отводняващи системи и изправяне на коритото 

на река Осъм. Много обработваеми земи в заливната зона. Малкото оцелели гори са 

много нарушени от легални и нелегални секачи. 

5. Описание и анализ на степента на въздействие на Общия устройствен план на 

община Левски, върху предмета  и целите на опазване на защитените зони 

На територията на община Левски попадат 2 защитени зони – 1 по Директива 

92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията и дивата флора и фауна и  1 защитена зона 

по Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици. 

   По Директивата 92/43/ЕЕС за местообитанията  

 BG0000239 Обнова –Караман дол 

     По Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици 

 BG0002096 Обнова 

Оценката на вероятността и степента на въздействие на Общия устройствен план 

на община Левски, върху предмета и целите на опазване на защитените зони се базира 

на сравнителния анализ на съществуващото биологично разнообразие на територията  

на общината и предвидените цели на опазване в потенциалните защитени зони. 
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ОУП на община Левски определя териториалния обхват на предвидените терени 

за устройствени зони без на този етап на планиране да дава конкретни характеристики 

и параметри за изграждането на обектите  в тях. 

С реализацията но ОУП се променя баланса на територията, урбанизираните и 

земеделски земи.  

  5.1 Обща характеристика на растителността на територията на община Левски     

Община Левски е част от област Плевен. Разположена е в южната част на Сред-

ната Дунавска равнина покрай коритото на река Осъм, при н. в. от 38 m северно от село 

Трънчовица до 197,5 m, на източния бряг на реката, североизточно от селото. Остана-

лата част от територията на общината има н. в. от 50 до 150 m, която се повишава от 

север на юг. Средната надморска височина е 90 m. Има площ от 414,692 kmPPP

2
PPP.  

Във физикогеографско отношение община Левски попада в Дунавската равнин-

но-хълмиста област - Тученишко-Долноосъмски район. В топографско отношение ра-

йонът е сравнително еднообразен. Хълмисто-равнинният релеф генетично и про-

странствено се определя от структурно-геоложката основа на Мизийската платформа. 

Преобладават равнинните и слабо полегати терени. Общият наклон на терена е от юг, 

югозапад към север, североизток.  

Климатични особености 

Община Левски е разположена в Централната част на Средния климатичен район 

на Дунавската хълмиста равнина, която е в Умерено-Континенталната климатична под-

област на Европейско – континенталната климатична област. Средната годишна темпе-

ратура на въздуха е 13,3°С, с положителни зимни средни месечни температури (изкл. 

януари). Зимата е една от най-студените в България, а лятото е горещо. Годишната ам-

плитуда е 24PPP

0
PPPС, което е показател за силно изразения континентален характер на кли-

мата. Обобщените данни за средномесечните температури на въздуха показват средно-

годишна температура за 70 - те години 11,6°, за 80-те - 12,2°, и за 2000-та година - 13,3°PPP

 

PPPС. Има тенденция средната годишна температура да се увеличава с около 0,6°С на все-

ки десет години, т.е. климата се затопля. 

Валежи 

 Средната годишна сума на валежите за периода 1896-1945 г. е 517 mm – най-

ниска, в сравнение с всички съседни станции. Режимът им е сравнително благоприятен 

– 59% от валежите са през пролетта и лятото, най-много през лятото – 33%.  

Таблица. 16 Суми на годишните валежи  

Валежи по години, 1/mPPP

2 

 

1985  1986  1987  1988  1989  1990  2000  

404,9 457,7 649,6 557,8 490,0 407,6 406,3 

 

Независимо от сравнително благоприятният режим на валежите, на базата на 28-годиш 

ни наблюдения в съседни станции (Плевен и Свищов), е установено, че за тази част на 

Дунавската равнина са характерни почти ежегодни периоди на засушаване и суша 

(Бондев, 1991). Периодите на засушаване са от средата на юли до началото на октомв-

ри, а сухите периоди – от началото на август до средата на септември. В Плана за за-

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0


Общ устройствен план на община Левски 
 

Възложител община Левски 123 

 

щита при бедствия са посочени данни за годишната сума на валежите за периода 1985 – 

1990 и за 2000-та година. От общо 7 години 3 са много сухи, а една е много влажна 

(Табл. 16). През този кратък период има ясно изразена тенденция на засуша-ване. 

Почви 

Геоморфоложки територията на общината представлява льосово-глинеста ероди-

рана и разчленена повърхнина, покрита с типични черноземни почви в централната и 

югозападната част, и карбонатни черноземи източно от основната водна артерия – р. 

Осъм. Край реката, която в недалечно минало е меандрирала и заливала големи учас-

тъци, има добре развит комплекс от алувиално-ливадни почви. Разкриват се геоложки 

формации - едрозърнести пясъци и по-фини пясъчни глини край река Осъм, като речни 

наноси и тераси от кватернера. 

Почвите в земите на горския фонд в община Левски са разпределени така: алу-

виални 57.7 ha 26.2%, карбонатен чернозем – 99.7 ha 45.4%, излужен чернозем – 49.0 ha 

22.3%, типичен чернозем – 3.7 ha 1.7%, тъмносива горска – 9.7 ha 4.4%, общо – 219.8 

ha. 

Растителност 

Като цяло климатичните и почвените условия са благоприятни за развитието на 

всякаква растителност – дървесна, зърнени, зеленчукови, технически и овощни кул-

тури.  

В края на холоцена (последните 150-200 години) започват активни промени, кои-

то са тясно свързани със стопанската дейност на човека. Започва стихийна сеч и ра-

зораване на големи площи, прекомерна паша, бране на билки и горски плодове, в ре-

зултат на което се обезлесяват значителни райони от страната, особено в такива като 

община Левски. Този процес е засегнал силно землищата на всички населени места в 

общината. Променил се е характера на растителността – естествената растителност е 

заменена с културна. За района на община Левски съществена негативна роля в това 

отношение е изиграла корекцията на коритото на река Осъм през 50-те години и унищо-

жаването на по-голяма част от меандрите. Наред с това са ликвидирани големи участъ-

ци от старото корито, което е било обезлесено, като са унищожени 158 130 dka гори 

най-вече в равнинните райони, които са били подложени само на ,,ползване”. Тези дег-

радивни изменения са довели до намаляване обхвата на полезната горска и тревна рас-

тителност, а поради стопанската дейност и до масовото разпространение на ефемер-на, 

плевелна и рудерална такава. Сукцесията върху изоставените земеделски и други земи 

протича еднопосочно от тревни към горски формации с различен темп в различ-ните 

райони. Единствено в землището на с. Българене  днес са запазени около 80%  от няко-

гашното старо течение  (след енергична реакция на местните заради битието им на ловци и 

риболовци и съответно отношение към природата). 

Всички тези действия, в съчетание със силно развитото земеделие в района, са довели  

до крайно стесняване на естествените месторастения на флората и местообитания на фау-

ната и до силно ограничаване броя на зони за отдих, спорт и развлечения сред при- 

родата за жителите на общината. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В по-голямата си част течението на река Осъм  през територията на общината е било 

заобиколено от масивни широколистни гори. Представа дават запазените днес 300 дка ве-

ковна дъбова гора в защитена зона ,,Тараклъка” край с. Градище. Бреговете на самата река 

са били гъсто обрасли с голямо разнообразие от видове, в т.ч. и дървесни, а останалите  

територии с дъбови гори. Днес от това богатство не е останало нищо. Горите са малко. 

Заемат площ от 4400 dka - едва 5,85% от територията, лесистост много под минимално 

необходимите 15%, както е според  санитарно-хигиенните и социални изисквания. Ле-

систостта изразява относителният дял на залесената територия (гори и трайни насаж-

дения) спрямо общата площ и е основен показател за всяка територия. Средната въз-

раст на горите е 40 - 50 години. Характерни представители на местната флора са цер 

(Quercus cerris) дъбове - (Quercus virgiliana), (Quercus pedunculiflora), бряст (Ulmus), 

липа (Tilia sp.), ясен (Fraxinus excelsior), явор (Acer sp.), тополи  (Populu ssp.), върби 

(Salix sp.), бяла акация (Robinia pseudoacacia) (екзот).  

На определени места на територията на община Левски главно по възвишенията,  

преобладава лесо-степна растителност,  от която днес в района на с. Трънчовица  са 

запазени първични степни елементи, като Caragana frutex, Astragalus glaucus, редки 

или застрашени за българската флора. По мергелите в местността „Караман дол“, край 

град Левски и „Червената могила“ при с. Българене са установени  ксеротермни съоб-

щества с реликтен произход, като Hedysarum grandiflorum ssp. bulgaricum, Astra-galus 

corniculatus. 

Над алувиалната гора в местност „Караман дол“, по десния бряг на р. Осъм върху 

сухите заселени мергели е най-голямото находище в страната и света на българския 

ендемит Hedysarum grandiflorum subsp.bulgaricum и специфичните ценози с камфо-

ровка  (Camphorosma monspeliaca).  

Според горско-растителното райониране на България обектът попада в Мизийс-

ката горскорастителна област, по-голямата част към подпояса на равнинно-хълмистите 

дъбови гори, а останалата – към крайречните (лонгозните) гори. 

Оценка на природните ресурси.  

Силните страни на природните ресурси са: 

 Благоприятен климат;  

 Плодородни почви;  

 Общината е богата на подпочвени води, които са лесно достъпни за използване;  

 Висока степен на чистота на въздуха поради отсъствие на големи промишлени 

замърсители.  

Слабите страни на природните ресурси са:  

 Ниска лесистост и оттам - нарушен баланс на териториите като цяло;  

 Нарушени терени в резултат от почвена ерозия и антропогенни въздействия;  

 Липса на значими полезни изкопаеми;  

 Липса на екологична култура и слаба превенция в областта на опазването на 

околната среда.  

Според геоботаническо райониране на България на Бондев (1997) районът на  



Общ устройствен план на община Левски 
 

Възложител община Левски 125 

 

община Левски попада в Долнодунавска провинция на Евроазиатска степна и лесо-

степна област. По класификацията на същия автор (Бондев, 1991) са описани общо 13 

картируеми единици. От тях 4 са земеделски земи на мястото на ксерофитни, предим-

но дъбови формации и крайречни (низинни) такива, 3 са производни тревни асоциа-

ции, а останалите са остатъци от силно повлияни от човешка дейност естествени гор-

ски формации и/или залесявани такива.  

Различните растителни формации, асоциации и съобщества са представени по 

Класификацията на растителността в Република България на Бондев (1991), а в скоби 

(за част от тях) са посочени номерата им съгласно Ръководство за определяне на мес-

тообитания от европейска значимост в България (РМЕЗБ) (2007). 

 
Фиг. 25 Геоботаническо райониране (по Бондев, 1997 г.) 

А-Европейска широколистна горска област; B-Евроазиатска степна и лесостепна област; C-

Средиземноморска област; a-Евксинска провинция; b-Илирийска провинция; c-Македоно-Тракийска провинция; d-

Долнодунавска провинция; e-Източносредиземно- морска провинция; окръзи (І-ХХVІІІ); райони (1-80). 

 

По Бондев (1991) земеделските земи са включени в следните картируеми единици  

(КЕ): № № 132, 133, 136 и 149. 

КЕ 133 - Най-големи територии заемат селскостопански площи появили се на мястото 

на гори от цер (Quercus cerris L.) и вергилиев дъб (Quercus virgiliana Ten), често с при-

меси от дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora) C. Koch. Това са земеделски земи на 

черноземни почви по хълмистите, по-високи части на територията. Останалите  

три имат приблизително еднакви площи.  

КЕ 132  - На хълмисти терени, селскостопански площи на мястото на смесени гори от 

цер (Quercus cerris L.) и благун (Quercus fraineto Ten.). 

КЕ 136 – Селскостопански площи на мястото на гори от благун (Quercus fraineto Ten.). 

Това дава ясна представа за общо ксерофитният характер на района на община Левски. 

КЕ 149 – Това са селскостопански площи на мястото на гори от полски бряст (Ulmus 
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minor Mill.), полски ясен (Fraxinus oxycarpa  Willd.), дръжкоцветен (обикновен) дъб 

(Quercus pedunculiflora Ehrh.) и  др. предимно на алувиални почви по поречието главно 

на р. Осъм.  

Навсякъде из тези картируеми единици, в зависимост от отглежданите култури, 

се формират плевелни съобщества в окопните и слети култури, които се отнасят към 

клас Stellarietea mediae (Tх.et al. ex von Rochow, 1951). Съобщества от този клас са 

формирани и в някои от изоставените земеделски земи и на частично деградирани тере-

ни. Местообитанията са производни и вторично преобразувани. 

Тревните формации, които се срещат в района на община Левски са три основни, 

а именно: № №  129, 130 и 148. Те заемат територии неподходящи за земеделски земи, 

пасища, ливади  и/или необработваеми земи и, най-често са разпръснати сред обработ-

ваемите площи.  

№ 130 - Най-често срещани са формациите от мезоксеротемен характер описани като 

мезоксеротермна растителност с преобладание на луковична ливадина (Poa bulbosa L.), 

пасищен райграс (Lolium perenne L.), троскот (Cynodon dactylon (L.) Pers.), на места и 

белизма (Dichantium ischaemum (L.) Roberty) и по-рядко черна садина (Chrysopogon 

gryllus (L.) Trin.). Тази формация е най-характерна главно за селските мери, където 

почвите са утъпкани, повече или по-малко от домашни животни. Когато утъпкването е 

по-слабо преобладават мезофитните видове пасищен райграс (Lolium perenne L.), дете-

лина (Trifolium repens L.) и др. При по-силно утъпкване се  увеличава участието на  

троскот (Cynodon dactylon (L.) Pers.) и особено на  ксеротермните тревни видове - луко-

вична ливадина (Poa bulbosa L.), белизма (Dichantium ischaemum (L.) Roberty), черна 

садина (Chrysopogon gryllus (L.) Trin.) и на места валезиева власатка (Festuca valesiaca 

Scheich. ex Gaud.). Тези тревни формации се срещат из землищата на всички населени 

места на Общината. Неголеми разлики има само в степента  на разпрост-ранение на 

основните видове, които доминират в тях и в участието или отсъствието на видове, 

които  се срещат по-рядко. 

 № 129 - Картируемата единица е представена предимно от ксеротермни тревни фор-

мации с преобладаване на белизма (Dichantieta ischaemi), луковична ливадина (Poaeta 

bulbosae, Poaeta concunnae), садина (Chrysopogoneta grylli) и ефемери (Ephe-mereta) (по 

РМЕЗБ – 6210, 6220,) е характерна само за най-сухите части на землището на село 

Трънчовица. Формациите са производни. Възникнали са вторично на мястото на ксеро-

термни горски, коренни и производни формации и на производни храстови формации. 

Разпространена е из цялата страна върху всички основни типове почви характерни за 

България. Тази формация включва над 100 тревни вида. В ценозите, които образуват 

тази формация основен едификатор е садината (Chrysopogоn gryllus (L.) Trin.). Сред 

тези тревни ценози се срещат отделни индивиди или групи от храсти и дървета – оста-

тъци от бившите горски и храстови фитоценози или нововъзникващи такива. Формаци-

ята на луковичната ливадина е най-широко разпространена на утъп-кани почви и/или с 

разбит и разпрашен повърхностен слой. Съобществата са отворени и са богати на едно-

годишни видове. 

Под № 148 са представени мезофитни тревни формации (ливадни), които са се образу-

вали на мястото на гори от бряст, полски ясен, обикновен дъб и др. среща се по влаж-

ните места край реките (по РМЕЗБ – 6510). Това са формации от  мезофитни и отчасти 
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от хигромезофитни видове и други близки до тях, който най-често се наричат ливади – 

формации от ливадна власатка (Festucеtum pratensis), броеничеста ливадина (Poa 

sylvicola Guss.), ливадна класица (Alopecureta pratensis), пасищен райграс (Lolieta 

perennis), полевица (Agrostideta stoloniferae) и др. Почвите са най-често алувиални, алу-

виално-ливадни, делувиални, по-рядко черноземи. В миналото, преди корекцията на 

коритото на р. Осъм ливадните формации са били по-обширни, защото поради прео-

влажняване много площи са били непригодни за земеделско ползване. След отвод-

няването това се е променило съществено и днес разпространението на мезофитните 

формации е съществено по-малко. Най-широко разпространение имат формациите с 

броеничеста ливадина (Poaeta sylvicolae) с ливадна власатка (Festuca pratensis).  

На преовлажнени местообитания покрай водните течения в равнинни участъци са 

формирани хигрофитни съобщества от тръстика, камъш и др., които се отнасят към 

клас Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941. Местообитанията на този 

тип растителност най-често са първични и производни. 

Горскодървесните формации заемат ограничени площи. Те са описани под №№ 91, 

93, 118, 139, 140 и 142. Формация 139 е създадена след залесяване, а останалите са ес-

тествени – производни, на мястото на унищожени от човешка дейност гори. 

Формация № 91 – Смесени гори от цер (Quercus cerris L.) и благун (Quercus fraineto 

Ten.) (по РМЕЗБ – 91М0) – картирано е в землищата на селата Камено и Козар Белене. 

Месторастенията, на които се развива са преобладаващо сухи, а вегетационния период 

е 7-8 месеца възможно най-дългият за България. Днес площта на тази формация е зна-

чително намалена поради масовото унищожаване на основната компонента – дървес-

ната растителност и превръщането на обширни терени в ниви и пасища, както е и кон-

кретния случай. Независимо, че месторастенията са сухи тази формация е богата на 

растителни видове поради сравнително благоприятния режим на валежите (повече лет-

ни валежи) и умерените (все още) температури. Освен келяв габър и ксерофитни дъбо-

ве има още мъждрян (Fraxinus ornus L.), маклен (Acer monspessulanum L.),  полски клен 

(Acer campestre L.) и др. Тези редки гори могат да се приемат като ранно сукце-сионни 

формации – начален етап на естествено възстановяване на късно сукцесионните (най-

подходящи за този тип месторастения в района на общината) дъбови гори. 

 Формация № 93 – Смесени гори от  цер (Quercus cerris L.), благун (Quercus conferta 

Kit.) и келяв габър (Carpinus orientalis L.), на места възникнали вторично (по РМЕЗБ – 

91М0). Картирана е само в землището на с. Асеновци. 

Формация № 139 включва култури от бяла акация (Robinia pseudoacacia L.) залесени 

на малки площи на много места от територията на общината. Те са създадени най-често 

на мястото на деградирали ксерофитни дъбови гори, по-рядко на по-влажни месторас-

тения. 

Формация № 118 – Гори и храсталаци от келяв габър (Carpineta orientalis L.) е предс-

тавена от две малки находища в землището на с. Стежерово. Тези формации са произ-

водни. Възникнали са на мястото на гори от различни дъбове, най-често гори от космат 

дъб (Quercus pubesceus Willd.) и/или благун (Quercus conferta Kit.). Възникват след дег-

радиране на коренните гори, което е придружено с ерозия на почвата задължи-телно на 

наклонени терени, в конкретните случаи по най-стръмните склонове на хъл-мистите 

части на територията. Представляват дървесно-храстови редини. В част от тях посте-
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пенно се възвръща първичната дъбова растителност от космат  дъб и благун, а вторич-

но и цер (в места където няма паша).    

Формация № 140 – Гори от дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora Ehrh.) и летен 

дъб (Quercus robur L.), на места примесен с полски клен (Acer campestre L.) (по РМЕЗБ 

– 91F0) – картирана е само в землището на с. Трънчовица. В миналото тези гори са би-

ли широко разпространени край р. Осъм. Днес са представени от жалки остатъци, част 

от които е защитената местност “Лесопарк Тараклъка”. Почвите са алувиални, делуви-

ални и черноземи. В миналото тези гори са били доминирани от летния дъб, но днес 

участието на дъбовете е по-скоро символично. Горските формации са производни, с 

увеличено участие на полски ясен, брястове, бяла топола и много други др.  

 Формация № 142 –  Гори от полски бряст (Ulmus campestris L., Ulmus minor Mill.) и 

полски ясен (Fraxinus oxycarpa  Willd.), които са описани в землищата на селата Обно-

ва и Трънчовица (по РМЕЗБ – *91ЕО, 91F0). Това са главно крайречни фито-ценози, 

голяма част, от които периодично се заливат от реките (р. Осъм). Почвите са алувиал-

ни, влажни. Това са част от най-влажните (лонгозни) гори на България, все още с богат 

видов състав, независимо че са силно повлияни и изменени от човешката дей-ност и 

силно фрагментирани. Характерно присъствие имат различни видове лиани, като повет 

(скребър) (Clematis vitalba L.), бръшлян (Hedera helix L.) и др. Основен храстов вид е 

едноплодният (червен) глог (Crataegus monogyna Jacq.), който на места може бързо да 

образува храстов етаж. Участват също обикновен чашкодрян (Euonymus europaea L.), 

кучи дрян (Cornus sanguinea L.) обикновен дрян (Cornus mas L.), черен (петкокичков) 

глог (Crataegus pentagyna Waldst. Et Kit.) и др.  

Както личи от наименованията Формация №132 се е развила на територии зае-

мани преди от Формация № 91. Двете растителни формации са най-широко разпро-

странените в България. Покрай обработваемите земеделски площи са формирани прои-

зводни тревни съобщества предимно от рудерални видове и плевели с преобладаване 

на житни треви. Съобществата, остатъци от които се срещат на територията на община 

Левски, според „Ръководство за определяне на местообитания от европейска значи-

мост в България” (2007) (РМЕЗБ) са малко, само 4.:   

6510 - Низинни сенокосни ливади;  

91Е0 - *Алувиални гори с  Alnus glutinosa (L.) Gärth.) и Fraxinus excelsior L. 

91F0 - Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 

Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris); 

91М0 - Балкано-панонски церово-горунови гори 

Само едно от тях - 91Е0 е приоритетно. Природните забележителности свързани с рас-

тителността са много малко. Това се определя от предимно селскостопанския харак-тер 

на района – преобладаващо обработваеми земеделски земи. 

    5.2   Обща характеристика на фауната   

Сухоземната фауна на България, в зоогеографско отношение, принадлежи към 

Палеарктичната зоогеографска област на Холарктичното царство. Значителна част от 

територията на страната е разположена в Евросибирската зоогеографска подобласт, но 

граничи и с Медитеранската зоогеографска подобласт. Това е основната причина на 

територията на България да има оформени два зоогеографски комплекса: северен (ев-
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ро-сибирски), формиран от студеноустойчиви видове животни, и южен (медитеран-

ски), включващ множество топлолюбиви видове. 

Богатата и разнообразна фауна на България е неразривно свързана с богатата и 

разнообразна флора. Физикогеографското положение на България е позволило да се 

разшири ареалът на животинските видове от съседните на нас територии. Междинното 

климатично положение на България е обусловило адаптирането и възникването на мно-

жество и различни по характер животински видове. 

Община Левски се намира в Централна Северна България, в Дунавската равнинно  

хълмиста област. Териториалната и селищна система на община Левски се е форми-

рала на основата на природогеографските дадености и като резултат на дългогодиш-

ната човешка дейност, която е изменяла природната среда и в положителен и в отри-

цателен аспект. 

Районът попада в Централната част на Средния климатичен район на Дунавската 

хълмиста равнина, в Умерено-континенталната климатична подобласт от Европейско-

континенталната климатична област. 

 
Фиг. 26  Зоогеографски райони                                  (по Георгиев, 1980) 

1-Грница между евросибирската (А) и средизимноморската (Б) геритория. 2 –граница между зоогео-

графските райони: 1- Дунавски район, 2- Старопланински район, 3 – Рило-Родопски район, Тракийски 

район, 4 – Странджански район, 5 – Черноморски район, 6 – Струмско-Местенски район.   

 

Характерът на района, в който попада община Левски, като местообитание опре-

деля особеностите на фаунистичния комплекс. Това са предимно видове, които обита-

ват открити терени, горски формации и застроени площи. 

Намесата на човека е повлияла в отрицателна насока върху средата на обитаване 

и начина на живот на представителите на местната фауна. Замърсяването на почвите, 

водите, както и намаляването на горските запаси и като цяло - урбанизацията, значи-

телно са повлияли върху популациите на дивеча, земноводни, насекоми, птици и ред-

ките видове лечебни растения. 

Риби (Pisces) 
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Община Левски се нарежда в категорията общини с над средна обезпеченост с 

водни ресурси. Най-големия повърхностен водоем, който преминава през територията 

на община Левски е р. Осъм. След направената корекция на речното корито се наблю-

дава силно променен естествен режим на водното течение. 

Ихтиофауната  е характерна за средните течения на реките от Дунавския водосбо-

рен район, към който спада и р. Осъм, преминаваща през територията на община Левс-

ки. Богатството на ихтиофауната включва над 30 вида риби и е едно от малкото оста-

нали в Европа находища на европейския автохтонен див шаран (Cyprinus carpio) и ред-

кия за страната вид брияна (Chalcalburnus chalcoides). Видовият състав на ихтио-

фауната в р. Осъм включва, моруташ (Vimba vimba), сом (Silurus glanis), плати-

ка  (Abramis brama), уклей  (Alburnus chalcoides), костур (Perca fluviatilis), речен кефал 

(Leuciscus cephalus), шаран  (Cyprinus carpio)  и червеноперка  (Scardinius erythrophthal-

mus). 

На територията на община Левски освен р. Осъм има и други по-малки реки, как-

то и стари речни корита на р. Осъм след нейната корекция. В старите корита при с. 

Българене се среща бабушка (Rutilus rutilus) и горчивка (Rhodeus sericeus amarus)  

Херпетофауна (Amphibia и Reptilia) 

Земноводни (Amphibia) 

Територията на община Левски, като цяло не е с високо херпетологично разно-

образие и видове с консервационен статус. Според (Stojanov et al. 2010) разпростра-

нението на видовете от българската херпетофауна и северните части на Предбалкана и 

южната част на Дунавската равнина  се срещат 10 вид земноводни.  

В границите на община Левски територията е с различен тип земно покритие –

обработваеми и необработваеми земи, пасища, мери, гори. Водните площи на реки, 

влажни дерета и крайречни влажни зони са местообитания  на земноводните. Важно 

място за обитание от земноводните е р. Осъм и наводнените крайречни земи. В района 

на с. Трънчовица в крайречното пространство на р. Осъм е установено присъствието на 

червенокоремната бумка (Bombina bombina). Със запазването на разливите и на засо-

лените ливади на левия бряг на р. Осъм в района на с. Малчика,  с. Аспарухово и с. 

Българене  се постига благоприятно природозащитно състояние на земноводните. 

Влечуги (Reptilia)  

Пригодни местообитания за сухоземните костенурки има в района на с. Асеновци   

с. Варана за шипоопашата сухоземна костенурка Eurotestudo hermanni boettgeri. За ши-

победрената сухоземна костенурка Testudo graeca ibera слабо пригодни местооби-

тания са в землището на с. Асеновци, с. Варана, с.Аспарухово, с. Малчика и с. Бълга-

рене. Единствената находка на вида е в района на с. Трънчовица – издънкова гора от 

летен дъб, клен и бряст в м. „Кривицата“ на карстовите възвишения „Капитанска моги-

ла“ и „Печигърбица“. 

Местообитания за  обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis orbicularis)  

предлага р. Осъм в района на с. Асеновци и с. Трънчовица, където е установено най-го- 

ляма популация на вида. 
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Бозайници (Мammalia) 

Бозайната фауна е характерна за неморалния фаунистичен комплекс на широ-

колистните гори. Представена е от видове с широко разпространение, екологично адап-

тирани към интразонални местообитания – мезо и ксерофитни открити хабитати (лива-

ди, пасища), с формиран тревостой с различна височина, крайбрежия на реки и влажни 

места.  

На територията на община Левски освен огромните обработваеми земеделски зе-

ми има пасища, мери и по-малко горски масиви. Обитатели на такива хабитати от 

дребните бозайници са полската мишка (Apodemus agrarius), горската мишка (Apodem- 

us sylvaticus), обикновената полевка (Microtus arvalis).    

Горските територии в община Левски са представени сравнително оскъдно. Гори-

те заемат площ от 4400 dка, което е незначителна част от територията на общината. 

Намесата на човека е повлияла в отрицателна насока върху средата на обитаване и на-

чина на живот на представителите на местната фауна. Най-силно засегнати са пред-

ставителите на клас бозайници, чиито биотопи са обект на стопанска дейност.  

Потенциални местообитания и регистрирано присъствие на лалугера (Spermo-

philus citellus) е района на с. Обнова и с. Българене. Независимо, че на територията на 

общината има потенциални местообитания на пъстрия пор (Vormela peregusna) той все 

още не е установен. Степният пор (Mustela eversmannii eversmannii) е установен в райо-

на на с. Обнова и с. Българене. Между с. Българене и рибарниците до с. Обнова на ле-

вия бряг на р. Осъм в м. „Ливадето“, „Божкова чешма“ и „Герена“ се разполага ком-

плекс от пасища  и ливади, които през пролетния сезон поради преливане на Пордим-

ска бара стават мочури. Това място е важно и за бозайници като степен пор (Mustela 

eversmannii eversmannii), пъстрят пор (Vormela peregusna) и лалугера (Spermophilus 

citellus). Колония от лалугери има и в алувиалната гора в местността „Корукеси“ от 

летен дъб (Quercus robur), полски ясен (Fraxinus oxycarpa), липа (Tilia tomentosa), пол-

ски клен (Acer campestre), бряст (Ulmus minor) и габър (Carpinus betulus) при с. Гради-

ще. 

Възможни обитания на видрата са старите корита на левия бряг на р. Осъм при с. 

Българене и района на с. Малчика и с. Аспарухово. 

Безгръбначни (Invertebrata) 

На територията на България са установени над 29000 вида безгръбначни животни, 

от които около 20 000 вида са насекоми. Разнообразният релеф на територията на об-

щина Левски е предпоставка за наличие на представители от различни групи – сака-

калци (Оrthoptera), твърдокрили (Coleoptera), мравки (Hymenoptera), пеперуди (Lepido-

ptera). Тези представители на безгръбначната фауна са важен елемент от хранителните 

вериги в екосистемите и поради тяхното присъствие в конвенции и закони за опазване 

на биологичното разнообразие. 

Хабитатното разпределение на комплексите от безгръбначни животни включва 

две основни групи:  

 Терастични (сухоземни) и  

 Акватични (водни) хабитати.  
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Терастичните хабитати могат да бъдат отнесени към подгрупите - открити и горски. 

Откритите са подразделят на:  

 Първично естествени, 

В община Левски са няколко типа: 

 Крайречните брегове около р. Осъм,  

 Горските поляни в запазените горски съобщества,  

 Вторично сукцесионни (производни),  

Възникнали в резултат на силна деградация на горски съобщества. Изсичането на гори-

те и превръщането в пасища и обработваеми площи. 

 Селскостопански обработваеми площи. 

Това са обработваемите земеделски земи засаждани най-често със зърнени култури. 

На територията на община Левски макар и петнисто са запазени местообитания 

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

excelsior, Fraxinus angustifolia. Алувиална гора има и при с. Градище, в местност „Ко-

рукеси“, алувиална гора в местност „Караман дол“ и издънковата гора от летен дъб, 

клен и бряст в местност "Кривицата", която всъщност е природно местообитание 91FO. 

Тези издънкови гори са потенциални местообитания на еленовия рогач (Lucanus cer-

vus) и на дъбовия сечко (Cerambyx cerdo). В такъв хабитат разположен източно от град 

Левски е установен еленовия рогач (Lucanus cervus). 

Птици (Aves) 

Територията на община Левски може да бъде определена, като аграрно силно 

повлияна. Основни земеделски култури, които се отглеждат – царевица, пшеница, ече-

мик, следвани са от маслодайните култури – слънчоглед, а през последните няколко 

години значително се е увеличил дела на рапицата. Като дял следват трайните насаж-

дения, които се увеличават като площ всяка година за сметка на площите, в които се 

отглеждат зърнени култури. Делът на земите с естествена природна стойност е изклю-

чително малък и тези площи попадат в границите на защитени зони по Натура 2000 

места или държавни горски стопанства.   

Орнитологичното разнообразие на територията на община Левски се обуславя от 

специфичния релеф и нейното местоположение. През нейна територия преминава река 

Осъм, която заедно с вливащите се в нея реки, крайречни разливи, мочурливи край-

речни ливади, алувиални гори, откритите площи – мери, пасища и земеделски земи, са 

едни от най-важните природни обекти за опазване на дивите птици. Това са местооби-

тания на преминаващи прелетни или обитаващи тази територия различни видове пти-

ци, включително и зимуващите.   

В екологичния комплекс на агроландшафтите най-силно засегнати от човешка 

дейност са териториите, заети от култури от едногодишни растителни видове на голе-

ми или относително големи площи, в който се настаняват и размножават, видове, като 

полска чучулига (Alauda arvensis L.), качулата чучулига (Galerida cristata (L.), полска 

бъбрица (Anthus campestris), жълта стърчиопашка (Мotacilla flava feldeggi Мichaheles), 

пъдпъдък (Coturnix coturnix (L.), яребица (Perdix perdix (L.) и др.   

Привлекателно място за птиците са старите речни корита на р. Осъм останали  

след нейната корекция и свързаните с тях остатъци от крайречни гори с доминиране на  
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летния дъб (Quercus robur), а крайбрежните части са заети от бяла топола (Populus 

alba) и бяла върба (Salix alba). Такава алувиална гора се намира в местността „Кору-

кеси“ на десния бряг та р. Осъм при с. Градище, която е рядко местообитание 91FO с 

преобладаване на летен дъб (Quercus robur), полски ясен (Fraxinus oxycarpa), полски 

клен (Acer campestre) и габър  (Carpinus betulus).  

Най-запазената и най-голяма алувиална гора е „Караман дол“, в която намират 

условия за гнездене черен щъркел (Ciconia nigra), малък креслив орел (Aquila poma-

rina) и тръстиковия блатар (Circus aeruginosus). 

Старите речни корита, разливи и засолените ливади при с. Аспарухово  и с. Козар 

Белене са местообитания на водолюбиви видове птици. Най-дългото старо речно кори-

то от р. Осъм е при с. Българене, където между р. Осъм и старото корито площите се 

наводняват, известни като „Барите“ и са важно място за водолюбивите видове пти-ци. 

По време на размножаване на птиците при „Барите„ могат да бъдат видени калу-

герицата (Vanellus vanellus), кокилобегачa (Himantopus nimantopus), лопатарката  

(Platalea leucorodia) и още много други водолюбиви видове птици.  

Комплекс от стари речни корита и временни разливи  и ливади има при с. Изгрев 

и с. Обнова. Между с. Българене  и с. Обнова на левия бряг на р. Осъм се разполагат 

пасища и ливади в местност „Ливадето“, „Божкова чешма и „Герена“, където става 

струпване на калугерици (Vanellus vanellus), бекасини (Gallinago gallinago), бойници 

(Philomahus pugnax), кокилобегачи (Himantopus himantopus), вдобегачи (Tringa glareo-

la и Tringa nebularia), бели щъркели (Ciconia ciconia), черни щъркели (Ciconia nigra), 

корморани (Phalacrocorax carbo), различни видове чапли Ardea cinerea, A. purpurea, 

Egretta alba, E.garzetta, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris). От редките видове тук мо-

гат да бъдат наблюдавани блестящия ибис (Plegadis falcinellus), белокрила калуге-рица 

(Vanelus leucurus).  

При с. Трънчовица на десния бряг на р. Осъм се намира издънкова гора от летен 

дъб, клен и бряст в местност „Кривицата“. Карстовите възвишения на големия завой на 

р. Осъм „Капитанска могила“ и „Печигърбица“ са ловно поле на обикновения мишелов 

(Buteo buteo) и белоопашатия мишелов (Buteo rufinus), на орела змияр (Circaetus galli-

cus), малкия креслив орел (Aquila pomarina) и сокол орко (Falco subbuteo).  

Запазването на тези местообитания и осигуряване водните нива в старите речни 

корита, влажните ливади и мочури, както и остатъците от алувиални крайречни гори 

ще продължават да бъдат постоянни местообитания на водолюбиви  и водоплаващи 

птици.  

 5.3 Описание и анализ на въздействието на ОУП на община Левски върху типовете 

природни местообитания и видовете предмет на опазване в защитените зони  

Оценката на вероятността и степента на въздействие на проекта за ОУП на общи-

на Левски върху предмета и целите на опазване на защитените зони се базира на срав-

нителния анализ на съществуващото биологично разнообразие на територията на об-

щината и предвидените цели на опазване в защитените зони. При изготвяне на ана-лиза 

относно засегнатите типове природни местообитания, в защитени зони, при реали-

зацията на проекта на ОУП са използвани наличните и най-актуални данни за състоя-

нието на природните местообитания предоставени от МОСВ и публично достъпните  
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доклади от проведеното картиране през периода 2011-2012 г.(МОСВ, 2013г.).  

Оценката на степента на въздействие върху природни местообитания по Дирек-

тива  92/43/ЕЕС в защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол и защитена зона 

BG0002096 Обнова на проекта за ОУП на община Левски и изграждане на нови уст-

ройствени зони се гради на влиянието върху всеки от критериите за Благоприятен    

природозащитен (консервационен) статус. 

 Площ на местообитанията в съответната зона,  

 Качество на местообитанията - структурни и функционални параметри,  

 Бъдещи перспективи - заплахи и влияния,  

 Отделно се отчитат и други структурни и функционални параметри, като обща-

та функционална роля на съответната зона за свързаността на мрежата – геог-

рафска свързаност.  

Оценката за степента на потенциалните въздействия на ОУП на община Левски 

върху природните местообитания, които могат да се прогнозират са свързани с:   

 Пряко унищожаване на части от местообитанията и на растителни съобщества 

при осъществяване на строителството на устройствените зони,   

 Въздействие върху граничните зони на местообитанията,  

 Фрагментация (разпокъсване на местообитания),  

 Замърсяване с вредни вещества при строителството и при аварии и инциденти 

по време на експлоатацията на изградените зони,  

 Други форми на антропогенно въздействие при използване на териториите, вър-

ху които са изградени новите устройствени зони, 

 Промени във флористичното разнообразие и сукцесионни изменения на расти-

телността, 

 Повишена опасност от пожари. 

При оценка на степента и обхвата на въздействието се отчитат: 

 Териториалния обхват на въздействието, 

 Степента на въздействието, 

 Продължителността на въздействието, 

 Честотата на въздействието, 

 Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда. 

 

Съгласно дефиницията за ,,Благоприятен консервационен статус” определена с 

Член 1(д) на Директивата за хабитатите (92/43/ЕЕС), консервационния статус на едно 

природно местообитание се счита за ,,благоприятен”,  ако: 

 Неговото естествено разпространение (ареал), както и площите, които то покри-

ва в границите на това разпространение, са постоянни или се разширяват,  

 Съществуват необходимите структура и функции за дългосрочното му поддър-

жане и е вероятно да продължат да съществуват в обозримо бъдеще,  

 Консервационният статус на характерните за него видове е благоприятен, в съ-

ответствие с определението за консервационен статус на вид. 

За оценка състоянието на местообитанията и видовете и оценка на очакваните 

въздействия върху тях, от реализацията на ОУП на община Левски, са  извършени  те-
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ренни проучвания (май 2016 г.) в границите на териториите, които ще бъдат обект на 

ОУП на община Левски.  

Използвани са данни от Натура формулярите на защитените зони, данни от  моде- 

ли  и  верификация  на  терен  за разпространение на местообитанията в защитените 

зони – BG0000239 и BG0002096 Обнова,  2011 – 2012 г. на МОСВ. 

За оценката въздействието върху животинските видовете и техните местообита-

ния, предмет на опазване в защитените зони е възприета утвърдената 10-степенна скала 

на оценка, с която се отчетат различните параметри на значимост на въздействията 

спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие. 

Таблица  17 Скала на оценка 

 Оцен-

ка 
 

Критерии 

0 Дейността не оказва въздействие  

1 Дейността има много слабо отрицателно въздействие  

2 Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия  

3 Дейността може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия  

4 Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия  

5 Дейността може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия  

6 Дейността може да предизвика синергични въздействия  

7 Дейността може да предизвика вторични, кумулативни, синергични отрицателни въздействия. Въз-

действието може да бъда премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки.  

8 Дейността може да предизвика значителни вторични, кумулативни, синергични отрицателни въздейс-

твия. Въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки.  

9 Дейността предизвиква значителни, средносрочни или дългосрочни/постоянни отрицателни въздейс-

твия. Въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки.  

10 Дейността предизвиква значително и постоянно/необратимо отрицателно въздействие. Въздействието 

не може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки.  

 

Възприети са следните четири степени на въздействие в зависимост от баловите оцен-

ки.    

 0 – няма въздействие 
от 1 до 3 – слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки освен 
спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация. 
от 4 до 6 – средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация с други факто-
ри и да се препоръчат мерки за намаляване или премахване на въздействието. 
от 7 до 10 – значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато чрез избор на алтернативи 
или прилагане на смекчаващи и компенсаторни мерки. 
 

                           

5.3.1 Очаквани влияния и степен на въздействие върху местообитанията предмет 

на опазване в защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол 

Защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол 

 

Предмет на опазване в защитената зона са 12 типа природни местообитания.  

По отношение на въздействието върху защитена зона BG0000239 Обнова – Караман  

дол по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и местооби-

танията на видовете може да се очаква основно върху: 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местооби-

танията на видове, предмет на опазване в рамките на защитените зони, вклю-
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чително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видо-

ве и условия на средата. 

 Осигуряване на защита на уязвимите места от ключово значение за видовете      

обект на опазване;  

 Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като пред-

поставка за стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния приро-

дозащитен статус и жизнеспособността на популациите на видовете, обект на 

опазване; 

 Природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие на  

            общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете,  

      обект на опазване.  

За целите на настоящия доклад, с помощта на специфичната информация, постъ-

пила в сайта 39TU39TU39TUhttp://natura2000.moew.government.bgUUU39T39T39T след последното картиране на 

место-обитанията в защитена зона „Обнова – Караман дол” и приложената карта, по-

казваща разпределението и местоположението на предвижданите устройствени зони на 

терито-рията на община Левски, е направен кратък анализ на въздействието на ОУП на 

общи-на Левски върху типовете местообитания и видовете, предмет на опазване в за-

щитената зона. 

 

Фиг. 27 Разпределение по устройствени зони на територията на община Левски 

и защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол 

Съгласно разработения ОУП на община Левски предвидените нови устройствени 

зони са планирани в землищата на населените места в границите на общината. По-го-

лямата част от устройствените зони засягат главно обработваемите земеделски земи, за 

които се предвижда развитие на алтернативно земеделие. Устройствените зони отнася-

щи се до жилищно строителство и разширяване на жилищните територии в населените 

места, устройствени зони предимно за производствени дейности, паркове  и градини са 

разположени или в урбанизирани части на населените места извън границите на защи-

тените зони, в защитените зони или до границите на защитените зони. В тази връзка в 

http://natura2000.moew.government.bg/
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анализа на въздействие на предвидените устройствени зони върху защитените зони 

BG0000239 Обнова – Караман дол и BG00002096 Обнова ще бъдат разгледани само 

тези от тях, които са в териториалните граници на защитените зони или тангират с тях. 

Устройствените зони отнасящи се до алтернативно земеделие запазват своя характер и 

няма да има промяна на тяхното предназначение, което няма да доведе до възникване 

на определени нови отрицателни въздействия върху близките до тях защитени зони.  

UUUЗемлище на град Левски 

В ОУП в землището на Левски има две нови устройствени зони, които попадат в  

индустриалата част на града, но в същото време тангират с границите на защитената 

зона по местообитанията.  

 Устройствена зона 16/ПпRRR1 

Новата устройствена зона е предвидена да бъда  изградена в индустриалната част 

на град Левски, където има вече изградени производствени дейности. Поземлените 

имоти, на които ще се реализира, са разположени между пътна артерия, свързваща об-

щинския център със с. Асеновци. Северната граница на имотите граничи с ж. п. линия. 

Поземлените имоти са обработваеми земеделски земи – ниви 11.161 ha от поземления 

фонд на Левски. В момента тези земи се използват по предназначение и са засети с 

пшеница. Силно урбанизирана територия, агроценоза в индустриалната зона на  насе-

леното място. Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно 

рудерални растителни видове. Между поземлените имоти и пътната артерия има разви-

та тревна  и храстова растителност. 

Флора 

В непосредствена близост и около поземлените имоти, като територия на бъде-

щата устройствена зона са установени следните видове растителност:   

Плевели 

Див овес (Avena fatua L. ), Едногодишна метлица (Poa annua L.), Зелена кощрявя 

(Setatia viridis (L.) P.B.), Троскот (Cynodon dactylon (L.) Pers.), Тъполистен лапад (Rumex 

obtusifolium L.), Родилна трева, горуха (Cardaria draba (L.) Desv.), Пача трева (Polý-

gonum aviculáre L.), Полски мак (Papaver rhoeas L.), Обикновен магарешки бодил 

(Carduus acanthoides L.), Обикновена коприва (Urtica dioica L.), Овчарска торбичка 

(Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.), Обикновено глухарче (Taraxacum officinale Weber) 

Тревист бъз (Sambucus ebulus L.), Полски, див  синап (Sinapis arvensis L.), Обикновено 

еньовче, Лепка (Galium aparine L.), Обикновена поветица (Convalvulus arvensis L.), Па-

ламида полска (Cursium arvense L.), Полски кострец (Sonchus arvensis L.), Градин-ски, 

обикновен кострец (Sonchus oleraceus L.), Обикновен бучиниш (Conium maculatum L.), 

Горски слез (Malva silvestris L.). 

Други неплевелни 

Миши ечемик (Hordeum murinum L.), Полска овсига (Bromus arvensis L.), Пълзящ  пир- 

ей (Agropyron Repens Р. В.), Храсталачно пипериче (Polygonum dumetorum L.), Обикно-

вен лапад (Rumex patientia  L.) – Масово, Черен синап, зеле (Brassika nigra (L.)  
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Koch), Змийско мляко (Chelidonium majus L.), Лайка (Matricaria recutita L.). 

Дървета и храсти 

Бяла акация (Robinia pseudoacacia L.), Обикновен ясен (Fraxinus excelsior L.), Гледичия 

(Gleditsia triacanthos L.), Черен бъз (Sambucus nigra L.), Плачеща върба (Salix babylo-

nica L.), Евроамериканска топола (Populus x euramericana spp.), Шипка (Rosa canina 

L.). 

Въздействие 

Фауна 

 

Фиг. 28  Разположение на новите устройствени зони в землището на град Левски 

Гугутка (Streptopelia decaocto), сврака (Pica pica), домашно врабче (Passer domestica), 

полско врабче (P. montanus), градска лястовица (Delihon urbicum), качулата чучулига 

(Galerida cristata). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са полската мишка (Apodemus  

agrarius), обикновена полевка (Microtus arvalis). 

Установените животински видове не са постоянно обитаващи територията. При 

реализация на устройствената зона ще бъдат изместени в съседните поземлени имоти и  

ще се запази тяхната популация до границата на защитената зона.  

Въздействието може да бъде определено, като непряко, дълготрайно. За някои от  

17Пп1 

16Пп1 

13Пп1 

25/За 

25/За 

20/За 

15Пп1 

2Тгп1 

12Пп1 

20/За 
11Пп1 10Пп1 

20/За 

14Пп1 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Matricaria_recutita&action=edit&redlink=1
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видовете изграждането на устройствената зона може да има и положителен ефект при 

създаване на допълнителна екологична ниша и биотопи за някои от посочените живо-

тински видове. 

Територии за алтернативно земеделие 

В землището на Левски са предвидени в ОУП поземлени имоти за развитие на ал-

тернативно земеделие 973.056 ha. Тези имоти в момента са обработваеми - ниви, изпол-

звани по предназначение и с развитието на алтернативното земеделие ще запазят ха-

рактера си на селскостопански земи от поземления фонд на Левски.  Обработваемите за 

бъдещо алтернативно земеделие земи са включени в нови устройствени зони 20/За, 

23/За, 25/За, които граничат с територията на защитената зона.  Тези имоти са антропо-

генно повлияни от земеделието, като коренната растителност липсва, а на нейно място 

са настанени предимно рудерални растителни видове. Животинските видове са от гру-

пата на типичните за агроценозите. 

В периферните части на поземлените имоти растителността е представена от пле-

велни  и неплевелни растителни видове, както и от храстови и дървесни видове. 

Въздействие.  

Описаните видове животни не са строго привързани към конкретни местооби-

тания и са типични за агроценозите, като вероятно при реализация на предвижданията 

на този терен за алтернативно земеделие ще запазят присъствието си. Въздействието 

може да бъде определено като краткотрайно, тъй като с преминаване към алтернативно 

земеделие  се предлага да се промени концепцията от интензивно земеделие към устой-

чиво и щадящо природата. В резултат на това няма да бъдат засегнати елементи от 

консервационно значение за опазване по смисъла на Закона за биологичното разно-

образие. Обособяването на устройствени зони за алтернативно земеделие ще създаде 

предпоставки за създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на 

консервационно значими видове, извън територията на защитената зона. 

Препоръчва се за териториите за алтернативно земеделие да не бъдат отглеждани 

земеделски и технически култури, които могат да бъдат инвазивни по отношение на 

местната флора и фауна, като тези включени в инвазивните чужди видове за Европа 

(Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe - DAISIE), ALARM и NOBANIS, 

във връзка с Глобална стратегия за опазване на растенията и Национална Стратегия за 

опазване на биологичното разнообразие. 

UUUЗемлище на с. Асеновци 

За територията на това землище в ОУП е предвидена една нова устройствена зона 

10/ЗпRRR1RRR, като част от нейната територията тангира с границата на защитената зона. Ос-

таналите устройствени зони предвидени в ОУП са разположени в урбанизирани  

територии на населеното място отдалечени от границите на защитената зона. 

 Устройствена зона 17/ПпRRR1 

Предвидената в ОУП на община Левски нова устройствена зона е в непосредстве- 
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на близост до предходната, разделени от съществуващ обект. Теренът е извън грани-

ците на защитената зона, но тангира с нея. Поземлените имоти са до пътна артерия 

Левски – Асеновци, и в северната част граничат с действаща ж.п.линия. През терито-

рията на тези поземлени имоти преминава и ел.далекопровод 20кV. В момента тези 

земеделски земи са обработваеми и засети с пшеница. Около тях има изграден зале-

сителен пояс от Гледичия (Gleditsia triacanthos L.). Тази територия е агроценоза силно 

антропогенно и техногенно повлияна през годините на използване за производство на 

селскостопанска продукция. Силно урбанизирани територии – обработваеми ниви в 

непосредствена близост до индустриалната част на града, усилен пътен трафик и ж.п. 

линия. Коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно руде-

рални растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Флора 

Цялата територия е обградена от тревиста, храстова  и дървесна растителност. По 

време на огледа на територията са установени следните растителни видове в пери-

ферията на площта за устройствената зона.  

Плевели 

Див овес (Avena fatua L. ), Едногодишна метлица (Poa annua L.), Зелена кощрявя 

(Setatia viridis (L.) P.B.), Троскот (Cynodon dactylon (L.) Pers.), Голям  живовляк (Planta-

go major L.), Тъполистен лапад (Rumex obtusifolium  L.), Родилна трева, горуха (Carda-

ria draba (L.) Desv.), Пача трева (Polýgonum aviculáre L.), Полски мак (Papaver rhoeas 

L.), Обикновен магарешки бодил (Carduus acanthoides L.), Обикновена коприва (Urtica 

dioica L.), Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.), Обикновено глухар-

че (Taraxacum officinale Weber), Тревист бъз (Sambucus ebulus L.), Полски, див  синап 

(Sinapis arvensis L.), Обикновено еньовче, Лепка (Galium aparine L.), Обикновена пове-

тица (Convalvulus arvensis L.), Паламида полска (Cursium arvense L.), Полски кострец 

(Sonchus arvensis L.), Градински, обикновен кострец (Sonchus oleraceus L.), Обикновен 

бучиниш (Conium maculatum L.), Горски слез (Malva silvestris L.). 

Други 

Миши ечемик (Hordeum murinum L.), Полска овсига (Bromus arvensis L.), Пълзящ пи-

рей (Agropyron Repens Р. В.), Обикновен лапад (Rumex patientia  L.) – Масово, Черен 

синап, зеле (Brassika nigra (L.) Koch), Змийско мляко (Chelidonium majus L.), Лайка  

(39T39T39TMatricaria recutita39T39T 39T L.). 

Дървета и храсти 

Бяла акация (Robinia pseudoacacia L.), Гледичия (Gleditsia triacanthos L.), Мъждрян 

(Fraxinus ornus L.), Черен бъз (Sambucus nigra L.), Шипка (Rosa canina L.). 

Фауна 

Скорец (Sturnus vulgaris), сврака (Pica pica), домашно врабче (Passer domestica), полско 

врабче (P. montanus). В екологичния комплекс на агроландшафтите най-силно засег-

нати от човешка дейност са териториите, заети от култури от едногодишни растителни 

видове на големи или относително големи площи. Тази им особеност не пречи в тях да 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Matricaria_recutita&action=edit&redlink=1
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се настаняват, включително и да се размножават, видове, като полска чучулига (Alauda 

arvensis L.), качулата чучулига (Galerida cristata (L.), полска бъбрица (Anthus campes-

tris), жълта стърчиопашка (Мotacilla flava feldeggi Мichaheles), пъдпъдък (Coturnix 

coturnix (L.), яребица (Perdix perdix (L.) и др.  

Въздействие 

Описаните растителни видове не са обект на защита по ЗБР –Приложение 3. Опи-

саните животински видове са типични за агроценозите, като вероятно при реализация 

на предвижданията на този терен ще запазят присъствието си в съседните поземлени 

имоти. Според предвидените строителни дейности, въздействията от реализацията на 

устройствената зона върху растителната компонента ще бъдат свързана с трайно нару-

шение на площите на растителните съобщества в границите на определената площ и 

околното пространство. В тези терени ще бъде променено естественото състояние на 

местообитанията. Повечето съобществата и изграждащите ги видове са широко разп-

ространени в по-голямата част от територията и не съществува вероятност от изчезва-

нето им.  

Въздействието върху защитената зона може да се определи като косвено, но дъл-

готрайно, като се очаква при изпълнение на новата устройствена зона, някои от живот-

ните да бъдат прогонени в съседни територии, без да има реална загуба на индивиди. 

Въздействието върху растителната компонента в процеса на строителните работи ще се 

изразява в отнемане на площи за агрокултури и намаляване площта на засегнатите об-

работваеми земи. Обособяването на тази устройствена зона ще създаде предпоставки за 

създаване на нови екологични ниши и биотопи за някои синантропни видове, както и 

увеличаване на тяхната популация. Потенциалните заплахи са свързани с проникването 

на чужди и инвазивни растителни видове в непосредствена близост с територията на 

защитената зона. 

Територии за алтернативно земеделие 

В землището на Левски са предвидени в ОУП поземлени имоти за развитие на ал-

тернативно земеделие 973.056 ha. Тези имоти в момента са обработваеми - ниви, изпол-

звани по предназначение и с развитие на алтернативното земеделие ще запазят харак-

тера си на селскостопански земи от поземления фонд на Левски.  Обработваемите земи 

за бъдещо алтернативно земеделие са включени в нови устройствени зони 20/За, 23/За, 

25/За, които граничат с територията на защитената зона.  Тези имоти са антро-погенно 

повлияни от земеделието, като коренната растителност липсва, а на нейно място са 

настанени предимно рудерални растителни видове. Животинските видове са от групата 

на типичните за агроценозите.   

В периферните части на поземлените имоти растителността е представена от пле-

велни  и неплевелни растителни видове, както и от храстови и дървесни видове. 

Въздействие. 

Описаните видове животни не са строго привързани към конкретни местооби-

тания и са типични за агроценозите, като вероятно при реализация на предвижданията 

на този терен за алтернативно земеделие ще запазят присъствието си. Въздействието 
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може да бъде определено като краткотрайно, тъй като с преминаване към алтернативно 

земеделие се предлагат промени в концепцията от интензивно земеделие към устой-

чиво и щадящо природата. В резултат на това няма да бъдат засегнати елементи от 

консервационно значение за опазване по смисъла на Закона за биологичното разно-

образие. Обособяването на устройствени зони за алтернативно земеделие ще създаде 

предпоставки за създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на 

консервационно значими видове, извън територията на защитената зона. 

Препоръчва се за териториите за алтернативно земеделие да не бъдат отглеждани 

земеделски и технически култури, които могат да бъдат инвазивни по отношение на 

местната флора и фауна, като тези включени в инвазивните чужди видове за Европа 

(Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe - DAISIE), ALARM и NOBANIS, 

във връзка с Глобална стратегия за опазване на растенията и национална Стратегия за 

опазване на биологичното разнообразие. 

 Устройствена зона 10/ЗпRRR1 

За реализиране на тази устройствена зона е предвидена необработваема земя, раз-

положена в края на селото, по цялата дължина на регулационната граница. Урбанизи-

рана територия, като коренната растителност отсъства и на нейно място са настанени 

предимно рудерални растителни видове. Животинските видове са от групата на синан-

тропни видове. 

Около населеното място е предвидено изграждане на три обособени паркови зони 

-10/ЗпRRR1RRR, 11/ЗпRRR1RRR и 9/ЗпRRR1RRR, разположени в различни части на Асеновци. Само устройст-

вена зона 10/ЗпRRR1RRR с част от територията си се допира до границите на защитената зона 

по местообитанията. Северната граница на парка е регулацията на селото, а южната са 

обработваеми ниви, включени в устройствена зона 27/За за алтернативно земеделие. 

Флора 

Плевели 

Едногодишна метлица (Poa annua L.), Зелена кощрявя (Setatia viridis (L.) P.B.), 

Троскот (Cynodon dactylon (L.) Pers.), Тъполистен лапад (Rumex obtusifolium  L.), Обик-

новен магарешки бодил (Carduus acanthoides L.), Обикновена коприва (Urtica dioica 

L.), Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.), Обикновено глухарче 

(Taraxacum officinale Weber), Средна звездица, врабчови чревца (Stellaria media (L.) 

Vill.), Червена мъртва коприва (Lamium purpureum L.), Обикновено еньовче, Лепка 

(Galium aparine L.), Обикновена поветица (Convalvulus arvensis L.), Паламида полска 

(Cursium arvense L.), Градински, обикновен кострец (Sonchus oleraceus L.), Обикновен 

бучиниш (Conium maculatum L.) – масово, Горски слез (Malva silvestris L.), Бяла куча 

лобода (Chenopodium album L.), Полско лютиче (Ranunculus arvensis L.), Голям репей 

(Arctium lappa L.), Ланцетолистен живовляк (Plantago lanceolata L.), Голям  живовляк 

(Plantago major L.). 

Други неплевелни 

Белизма (Dichanthium ischaemum (L.) Roberty), Миши ечемик (Hordeum murinum L.),  

Полска овсига (Bromus arvensis L.), Пълзящ пирей (Agropyron repens Р. В.), Ежова гла- 
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вица (Dactylis glomerata L.), Храсталачно пипериче (Polygonum dumetorum L.), Обик-

новен лапад (Rumex patientia  L.) – Масово, Лайка (Matricaria recutita L.), Бяла детелина 

(Trifolium repens L.), Червена детелина (Trifolium pratense L.), Бяла кукула (Salvia 

aethiopis L.) , Прешленеста кукула (Salvia verticillata L.). 

 
Фиг. 29 Разположение на новите устройствени зони в землището на с. Асеновци 

 

Дървета и храсти 

Черен бъз (Sambucus nigra L.), Орех 39T39T 39T(Juglans regia L.)39T39T39T, Айлант (Ailanthus altissima), 

Шипка (Rosa canina L.), Джанка (Prunus ceracifera Ehrh.), Трънка (Prunus spinosa L.). 

Фауна 

Гугутка (Streptopelia decaocto), скорец (Sturnus vulgaris), домашно врабче (Passer domes 

tica), полско врабче (Passer montanus), селска лястовица (Hirundo rustica) и други. 

Въздействие 

Посочените видове животни не са строго привързани към конкретни место-

обитания, като вероятно при реализация на устройствената зона - парк на този терен, 

ще запазят присъствието си. Възможно е след обособяване на парка и залесяването да 

бъдат привлечени и други видове.  Въздействието може да се определи като пряко, но 

дълготрайно и положително, като се очаква да се заселят и други животни от консер-

вационно значение за опазване по смисъла на Закона за биологичното разнообразие 

обитаващи защитената зона. Новата зелена система може да доведе до създаване на 

10/Зп1 

11/Зп1 

9/Зп1 

18Пп1 

19Пп1 

27/За 

27/За 

27/За 

http://scholar.google.bg/scholar_url?url=http://jpkc.shutcm.edu.cn/trywhx/PDF/WZT/%25E6%2596%2587%25E7%25AB%25A0/2009/Zhang%2520ZJ-FC-Antioxidant%2520phenolic%2520compounds%2520from%2520walnut%2520kernels.pdf&hl=bg&sa=X&scisig=AAGBfm25HLeK4OmpepKt3OPVILVaLRLrAw&nossl=1&oi=scholarr&ved=0ahUKEwjSs7WI-JPNAhWGOxQKHX8dDokQgAMIHigCMAA
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нови екологични ниши, които да са място за живот на други видове животни. Заплаха 

за защитената зона е използване при озеленяване на нехарактерни за региона тревни, 

храстови и дървесни видове. Препоръчва се да бъде разработен проект за озеленяване 

на парковата площ при използване на типични за района растителни видове.  

Територии за алтернативно земеделие 

В ОУП е предвидено обособяване на нова устройствена зона 27/За за развитие на 

алтернативно земеделие. Включените поземлени имоти са обработваеми земеделски 

земи – ниви, в момента на проучване са засети с жито. Общата площ, която ще бъде 

включена в тази устройствена зона е 4953,62 dka, които в момента са обработваеми 

ниви. Територия антропогенно и техногенно повлияна от земеделието, като коренната 

растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални растителни 

видове. Животинските видове, които обитават такива земи са от групата на типичните 

за агроценозите. В периферните части на поземлените имоти растителността е предста-

вена от плевелни  и неплевелни растителни видове, както и от храстови и дървесни ви-

дове, описани по протежение на  цялата дължина на бъдещия парк. 

Фауната включва типични за агроценозите видове. 

В екологичния комплекс на агроландшафтите най-силно засегнати от човешка 

дейност са териториите, заети от култури от едногодишни растителни видове на голе-

ми или относително големи площи. Тази им особеност не пречи в тях да се наста-няват, 

включително и да се размножават, видове, като полска чучулига (Alauda arvensis L.), 

качулата чучулига (Galerida cristata (L.), полска бъбрица (Anthus campestris), жълта 

стърчиопашка (Мotacilla flava feldeggi Мichaheles), пъдпъдък (Coturnix coturnix (L.), 

яребица (Perdix perdix (L.) и др. 

Въздействие 

Въздействието може да бъде определено, като косвено, краткотрайно по отноше-

ние на защитената зона. С алтернативното земеделие се предлага промяна на концеп-

цията от интензивно земеделие към устойчиво и щадящо природата, при което не се 

очаква да бъдат засегнати елементи от консервационно значение за опазване по смисъ-

ла на Закона за биологичното разнообразие в непосредствена близост до  защите-ната 

зона. Новата устройствена зона 27/За е предпоставка за създаване на нови еколо-гични 

ниши,  които да са място за живот и на други видове животни. 

Заплаха за близката територия на защитената зона е разпространените на инва-

зивни видове растителност. При обособяване на новата устройствена зона се препо-

ръчва да не бъдат отглеждани земеделски и технически култури, които могат да бъдат 

инвазивни по отношение на местната флора и фауна, като тези включени в инвазивните 

чужди видове за Европа (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe - 

DAISIE), ALARM и NOBANIS, във връзка с Глобална стратегия за опазване на расте-

нията и национална Стратегия за опазване на биологичното разнообразие. 

UUUЗемлище на с. Аспарухово 

В ОУП на община Левски е предвидено в това населено място да бъде изградена  

нова устройствена зона  9/ПпRRR1 RRR– предимно производствени дейности. Теренът опреде- 
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лен за изграждане на устройствената зона е разположен в началото на селото, където  

има вече изградена база за селскостопанска техника. 

 Устройствена зона 9/ПпRRR1 

Част от територията е вече урбанизирана с изградената база, а другата част е ли-

вада, разположена от дясната страна на пътя Левски – Аспарухово. Част от площта, 

която се намира от дясно на пътната артерия попада в границите на защитената зона с 

площ от 6.08 ha. Извън територията на защитената зона, но тангиращи с нея е остана-

лата площ в размер на 4.97ha.  С изграждането на тази устройствена зона територията 

на защитената зона ще се намали с 6.08 ha, което е 0.005% от цялата площ на защитена-

та зона. 

 

Фиг. 30 Разположение на устройствена зона 9ПпRRR1, RRRс. Аспарухово 

Флора – лявата половина до базата за земеделска техника 

Плевели  

Обикновена ветрушка (Apera spica-venti (L.) P.B.), Едногодишна метлица (Poa annua 

L.), Зелена кощрявя (Setatia viridis (L.) P.B.), Троскот (Cynodon dactylon (L.) Pers.), 

Обикновена коприва (Urtica dioica L.), овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris (L.), 

Medic.) – масово, Обикновена поветица (Convalvulus arvensis L.), Полска паламида 

(Cursium arvense (L.) Scop.), Обикновена поветица (Convalvulus arvensis L.), Обикновен 

магарешки бодил (Carduus acanthoides L.), Горски слез (Malva silvestris L.), Бяла куча 

лобода (Chenopodium album L.), Ланцетолистен живовляк (Plantago lanceolata L.), Го-

9/Пп1 

9/Пп1 

9/Пп1 

в зоната 
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лям живовляк (Plantago major L.), Полски, див синап (Sinapis arvensis L.), Копиевидно 

секирче (Lathyrus aphaca L.). 

Други неплевелни 

Миши ечемик (Hordeum murinum L.), Полска овсига (Bromus arvensis L.), Пълзящ пи-

рей (Agropyron Repens Р. В.), Ежова главица (Dactylis glomerata L.), Храсталачно пипе-

риче (Polygonum dumetorum L.), Бяла детелина (Trifolium repens L.), Кърваво червен 

здравец (Geranium sanguineum L.), Едроцветна глушина (Vicia  grandiflora Scop.). 

Дървета и храсти 

Черен бъз (Sambucus nigra L.), Смърч  (Picea abies L.), Топола (Populus eur. I-214). 

Флора – от дясно на пъта в защитената зона 

 Поземлените имоти включени в тази част на устройствената зона са ливади. 

Плевели 

Едногодишна метлица (Poa annua L.), Зелена кощрявя (Setatia viridis (L.) P.B.), Троскот 

(Cynodon dactylon (L.) Pers.), Ланцетолистен живовляк (Plantago lanceolata L.).  

Дървета и храсти 

Черен бъз (Sambucus nigra L.). 

Други 

Миши ечемик (Hordeum murinum L.), Полска овсига (Bromus arvensis L.), Пълзящ пи-

рей (Agropyron Repens Р.), Ливадна тимотейка (Phleum pratense L.), Садина кавтарка 

(Chrysopogon  gryllus (L.) Trin.), Кърваво червен здравец (Geranium sanguineum L.), Бя-

ла детелина (Trifolium repens L.).  

Въздействие  

Част от поземления имот включен в устройствената зона е урбанизиран с изгра-

дена база за земеделска техника, която се свързва с пътната артерия Левски – Аспару-

хово с черен (землен) път. Базата е работеща. Теренът, който попада в териториалните 

граници на защитената зона е ливада, която граничи с последните къщи от Аспарухово. 

През цялата ливада има вече утвърден черен път. Имотите, които са в границите на 

защитената зона са обградени от дворни места и последните къщи на селото, пътна ар-

терия с интензивен трафик, са подложени на силен антропогенен натиск. Новата уст-

ройствена зона ще има пряко въздействие с отнемане на площ от защитената зона и 

косвено въздействие върху част от територията на защитената зона, която е най-близо 

до нея. Въздействието ще се изразява в повишени нива на шума, които заедно с пътния 

трафик, по наличната пътна артерия до селото, ще дистанцират част от обитателите на 

ливадата в други части на зоната, където шумовите нива са по-ниски.   

Територии за алтернативно земеделие 

В землището на с.Аспарухово е предвидено създаване на устройствена зона 20/За, 

която е продължение от землището на град Левски. Тази устройствена зона обхваща и 

земеделските земи от землището на с. Малчика. Непосредствено до пътната артерия 
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Аспарухово – Малчика  поземлените имоти – ливади, са включени в устройствената 

зона. При оглед на тази територия са установени, че част от ливада, разположена до 

пътната артерия Аспарухово – Малчика има вече изградена газостанция. При огледа се 

установи следния видов състав на растителността: 

Плевели 

Див овес (Avena fatua L.), Едногодишна метлица (Poa annua L.), Зелена кощрявя (Seta-

tia viridis (L.) P.B.), Троскот (Cynodon dactylon (L.) Pers.), Тъполистен лапад (Rumex 

obtusifolium L.), Обикновена коприва (Urtica dioica L.), Средна звездица, врабчови 

чревца (Stellaria media (L.) Vill.), Обикновена поветица (Convalvulus arvensis L.), Гра-

дински, обикновен кострец (Sonchus oleraceus L.), Обикновен бучиниш (Conium macu-

latum L.), Бяла куча лобода (Chenopodium album L.), Бял равнец (Achillea millefolium L.), 

Родилна трева, горуха (Cardaria draba (L.) Desv.). 

Други неплевелни 

Миши ечемик (Hordeum murinum L.), Полска овсига (Bromus arvensis L.), Пълзящ пи-

рей (Agropyron Repens Р.), Ежова главица (Dactylis glomerata L.), Бяла кукула (Salvia 

aethiopis L.), Прешленеста кукула (Salvia verticillata L.), Обикновен лапад (Rumex 

patientia  L.), Къдрав лапад (Rumex crispus  L.), Белизма (Dichanthium ischaemum (L.) 

Roberty), Миши ечемик (Hordeum murinum L.), Полска овсига (Bromus arvensis L.), 

Пълзящ пирей (Agropyron Repens Р. В.), Ежова главица (Dactylis glomerata L.), Обикно-

вен лапад (Rumex patientia  L.), Панонско секирче (Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke), 

Кърваво червен здравец (Geranium sanguineum L.), Камшик (Agrimonia eupa-toria L.), 

Едроцветна глушина (Vicia  grandiflora Scop.). 

Въздействие 

При реализиране на устройствената зона 20/За ще бъдат усвоени 338.623 ha земе-

делски земи – ливади и ниви, които тангират със защитената зона. Част от тази терито-

рия вече е усвоена за изграждане на газ станция. Застрояването може да доведе до съз-

даване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други синантропни 

животински и рудерални растителни видове. Повишените нива на шумово и светлинно 

замърсяване ще дистанцират някои от видовете животни обитаващи тази част от защи-

тената зона, граничеща с новата устройствената зона. Въздействието може да бъде оп-

ределено, като пряко, но дълготрайно от територията на устройствената зона в грани-

ците на защитената зона. Устройствената зона, която ще се изгради до съществуващата 

база за земеделска техника ще има косвено въздействие върху периферната част на за-

щитената зона, както и от трафика на пътната артерия, с която поземлените имоти на 

устройствената зона граничат. Формираните шумови нива от транспортния трафик и 

устройствената зона извън защитената зона ще имат косвено въздействие, което ще 

доведе до дистанциране  на някои от обитателите в периферията  

на зоната в други части, отдалечени от източника на шум.  

UUUЗемлище на Козар Белене 
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В землището на това населено място в ОУП е предвидено изграждане на една ус-

тройствена зона 8/ПпRRR1 RRRи паркова зона 6/ЗпRRR1RRR. За тази зона ще се използва два терена, 

който се намират до изоставен стопански двор. Един от парцелите е разположен в се-

верната част до стопанския двор и пътната артерия Русе – Варна и е до границата на 

защитената зона. Вторият парцел е северозападно от другата страна на стопанския двор 

в териториалните граници на защитената зона. При реализиране на устройствена зона 

8/ПпRRR1 RRRще бъдат усвоени 2.985 ha, които по КВС се водят пасища, мери. Теренът до 

стопанския двор е силно антропогенно повлиян. Има изградени постройки и място за 

съхранение на селскостопанските машини и инвентар. Вторият терен на устройст-

вената зона се разполага в долния край на стопанския двор, западно от регулационните 

Фиг. 31 Разположение на устройствена зона 8/Пп RRR1 RRRи 6/ЗпRRR1RRR, с. Козар Беленe 

граници на населеното място на територията на защитената зона. В момента тези земе-

делски земи са изоставени ниви, определени, като природно  местообитание 6250* Па-

нонски льосови степни тревни съобщества и при реализиране на устройствената  

зона ще бъдат засегнати 2.985 ha. 

8/Пп1 

6/Зп1 

6250 

8/Пп1 
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         Фиг. 32 Разположение на терена под стопанския двор за УЗ 8/Пп RRR1 

 

 
Фиг. 33 Разположение на устройствена зона 8/ПпRRR1RRR с. Козар Белене 

8/Пп1 

8/Пп1 
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Фиг. 34 Разположение на устройствена зона 6/ЗпRRR1RRR, с. Козар Белене 

Въздействие 

Преки въздействия 

При реализиране на проектираната устройствена зона 8/ПпRRR1RRR попадаща в грани-

ците на защитената зона се очаква да бъде засегната площ от приоритетно природно 

местообитание 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества в размер на 29,85 

dka (2.985 ha), което представлява 0.96% от общата картирана площ на природното 

местообитание в защитената зона. 

Бъдещите дейности в границите на 8/Пп RRR1RRR ще имат локален характер. Възможно е 

възникване на косвени въздействия, върху най-близката до този терен част от защите-

ната зона, изразяващи се в повишени нива на шум по време на изграждане на устройст-

вената зона, интензивен трафик на строителна и транспортна техника. Изграждането на 

част от новата устройствена зона, в близост до границата на защитена зона, не дава 

отражение върху биотичните екологични условия, по отношение на видов състав и със-

тояние на растителната покривка, видов и числен състав на фауната в района и защите-

ната зона, които са исторически предопределени и функция на абиотичните екологични 

условия в района. 

При озеленяване на терена около старото корито на р. Осъм ще бъде унищожена 

вторична и производна растителност съставена от широко разпространени плевелни, 

рудерални и пасищни видове. Ще бъдат преобразувани и вторични и производни земе-

делски местообитания. Не се очакват преки въздействия върху природните местооби-

тания и местообитания на видове предмет на защита в зоната.  

По време на експлоатацията 

Увеличаване на човешкото присъствие, в предвидената с ОУП в близост до защи- 

6/Зп1 

Игрище 

Част от 

старо корито  

на р. Осъм 
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тената зона и в нейните граници на част от 8/ПпRRR1 RRR– предимно производствени дейнос-

ти, е възможно при наличието на по-голям броя хора, в производствената зона, да съз-

дава предпоставки за безпокойство на представителите на фаунистичния комплекс, 

обитаващ в близост до новоизградената устройствена зона. Площта на 8/ПпRRR1 RRRне може 

да бъде използвана, като място за почивка, размножаване и отглеждане на поколение, 

хранителна база и място за нощуване, разположена до урбанизирана територия на на-

селено място, пътна артерия Русе – Варна с определен трафик. Въздействието по време 

на експлоатация на 8/ПпRRR1RRR от повишен антропогенен натиск, се оценява като пряко, 

постоянно, дълготрайно, но слабо за територията на защитената зона.  

 Устройствена зона 6/ЗпRRR1 

В ОУП е предвидено в това населено място да бъде изграден парк на два позем-

лени имота 37647.0.150 и 37647.0.148 с обща площ от 6.091 ha по начин на трайно пол-

зване пасища, мери, разположени до регулацията на селото в териториалните граници 

на защитената зона. Цялата територия на бъдещия парк е до старо корито на р. Осъм, 

останало след корекция на реката, близо до населеното място и е антропогенно силно 

повлияна. В момента тази площ е покрита с плевелна и храстова растителност, което я 

прави неизползваема. Използва се като нерегламентирано депо за животински и битови 

отпадъци. Водното огледало също е място за изхвърляне на битови отпадъци. 

При направения оглед на терена около старото корито на р. Осъм, който се пред-

вижда за озеленяване са установени следните растителни видове: 

 
Фиг. 35 Състояниeто на част от старото речно корито на р. Осъм  

при с. Козар Белене, до бъдещ парк 6/ЗпRRR1 

Флора 

Плевели  

Див овес (Avena fatua L.), Едногодишна метлица (Poa annua L.), Зелена кощрява  

(Setatia viridis (L.) P.B.), Обикновена ветрушка (Apera spica-venti (L.) P.B.), Родилна 

трева, горуха (Cardaria draba (L.) Desv.), Горски слез (Malva silvestris L.), Тревист бъз 
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(Sambucus ebulus L.), Обикновена коприва (Urtica dioica L.), Обикновена поветица 

(Convalvulus arvensis L.), Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.), Обик-

новено глухарче (Taraxacum officinale Weber), Полски кострец (Sonchus arvensis L.), 

Бяла куча лобода (Chenopodium album L.), Пача трева (Polygonum aviculare L.), Обик-

новен бучиниш (Conium maculatum L.), Обикновено еньовче, Лепка (Galium aparine L.), 

Слънчева млечка (Euphorbia helioscopia L.), Пълзящ очиболец, пето-пръсник (Potentilla 

Reptans L.). 

Други неплевелни 

Миши ечемик (Hordeum murinum L.), Полска овсига (Bromus arvensis L), Пълзящ пирей 

(Agropyron Repens Р.), Ежова главица (Dactylis glomerata L.), Бяла кукула (Salvia aethio-

pis L.), Прешленеста кукула (Salvia verticillata L.), Обикновен лапад (Rumex patientia  

L.) – масово, Кърваво червен здравец (Geranium sanguineum L.), Бяла детелина (Trifo-

lium repens L.), Червена детелина (Trifolium pratense L.). 

Дървета и храсти 

Орех 39T39T39T(Juglans regia L.)39T39T39T, Джанка (Prunus ceracifera Ehrh.), Черен бъз (Sambucus nigra 

L.), Бяла черница (Morus alba L.), Бяла акация (Robinia pseudoacacia L.), Бяла върба 

(Salix alba L.). 

 Фауна 

Теренът за устройствената зона е до силно урбанизирана територия на населеното 

място. Животинските видове са от групата на синантропните. 

Сврака (Pica pica), домашно врабче (Passer domestica), полско врабче (Passer 

montanus), селска лястовица (Hirundo rustica). От бозайниците често срещан вид е до-

машна мишка (Мus musculus). 

Силно урбанизирана територия, като коренната растителност отсъства, на нейно 

място са настанени предимно рудерални растителни видове. Животинските видове са 

от групата на синантропните. 

Очаквани въздействия  

По време на строителството 

Преки въздействия 

При реализиране на проектираната паркова зона се очаква да бъде унищожена 

вторична растителност съставена от широко разпространени плевелни, рудерални и 

пасищни видове. Не се очакват преки въздействия върху природните местообитания, 

предмет на опазване в зоната, от реализирането на устройствена зона 6/ЗпRRR1RRR. 

Косвени въздействия  

Възможно е възникване на косвени въздействия, върху най-близката до парковата  

зона част от защитена зона, изразяващи се в повишени нива на шум по време на изг-

раждане на зоната, интензивен трафик на строителна и транспортна техника. 

По време на експлоатацията 

Пряко въздействие върху растителната компонента ще се прояви основно по вре- 

http://scholar.google.bg/scholar_url?url=http://jpkc.shutcm.edu.cn/trywhx/PDF/WZT/%25E6%2596%2587%25E7%25AB%25A0/2009/Zhang%2520ZJ-FC-Antioxidant%2520phenolic%2520compounds%2520from%2520walnut%2520kernels.pdf&hl=bg&sa=X&scisig=AAGBfm25HLeK4OmpepKt3OPVILVaLRLrAw&nossl=1&oi=scholarr&ved=0ahUKEwjSs7WI-JPNAhWGOxQKHX8dDokQgAMIHigCMAA
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ме на строителните работи свързани с изграждане на парковата зона. Тези въздействия 

ще са в границите на допустимото, тъй като предвидената паркова зона ще се реализи-

ра на деградирал терен, до населено място и протичащи сукцесии, които са формирали 

множество сериални съобщества. Засегнатата площ от защитената зона при реализира-

не на парка  е  4.120 ha  (от общата площ 6.091ha), която  е 0.038% от площта на защи-

тената зона.  

Въздействието върху растителната компонента в процеса на строителните работи 

ще се изразява в отнемане на площи за развитие на плевелни и рудерални видове. Имо-

тите, върху които ще се изгради новата паркова зона няма да нарушат место-обитания, 

предмет на опазване в защитена зона. Тези земи са антропогенно повлияни поради тях-

ната близост до населеното място. Неподдържани, те са променили своя видов състави 

и се очаква да бъде унищожена вторична растителност съставена от широко разпрост-

ранени плевелни, рудерални видове. В границите на тези имоти няма растителни видо-

ве с природозащитен статус съгласно Закона за биологичното разно-образие. 

Озеленяването, което ще се извърши, след строителството, ще промени характера 

на растителните съобщества в границите на защитената зона. Заплахата, която същест-

вува е интродукцията при използване на тревни, храстови и дървесни видове не харак-

терни за района. Такава растителност може да стане конкурентна на местната расти-

телност, в границите на защитената зона и да доведе до тяхното изместване. 

Въздействието може да се определи като пряко, но дълготрайно и положи-

телно, като се очаква да се заселят елементи - животни от консервационно значение за 

опазване по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Новата паркова зона 

може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на 

консервационно значими видове животни на територията на защитената зона. 

При обособяване на новата паркова зона на територията на защитената зона се 

препоръчва да не бъдат използвани растителни видове, които могат да бъдат инвазивни 

по отношение на местната флора и фауна, като тези включени в инвазивните чужди 

видове за Европа (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe - DAISIE), 

ALARM и NOBANIS, във връзка с Глобална стратегия за опазване на растенията и на-

ционална Стратегия за опазване на биологичното разнообразие. 

Територии за алтернативно земеделие 

В землището на Козар Белене попада  част от новата устройствена зона 20/За с 

площ от 319.114 ha. Разположена е до границите на защитената зона и включва обра-

ботваеми земеделски земи - ниви. При направения оглед се установи, че нивите са за-

сети с грах и слънчоглед. 

Територия е антропогенно повлияна от земеделието, като коренната растителност 

липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални растителни видове. Живо-

тинските видове са от групата на типичните за агроценозите. Обработваемите земи са 

до пътна артерия Русе – Варна. 

В периферията на обработваемите земи е установена растителност, включваща  

следните видове: 

Флора 

Плевели 
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Див овес (Avena fatua L.), Едногодишна метлица (Poa annua L.), Зелена кощрява (Seta-

tia viridis (L.) P.B.), Троскот (Cynodon dactylon (L.) Pers.), Обикновена ветрушка (Apera 

 
Фиг. 36  Поземлените имоти за устройствена зона 20/За 

spica-venti (L.) P.B.), Хлебарков лопен (Verbascum blattaria L.), Кипарисова млечка 

(Euphorbia cyparissia L.), Полски хвощ (Equisetum arvense L.), Горски слез (Malva 

silvestris L.), Ланцетолистен живовляк (Plantago lanceolata L.), Голям  живовляк (Plan-

tago major L.), Обикновена коприва (Urtica dioica L.), Обикновена поветица (Convul-

vulus arvensis L.), Бяла куча лобода (Chenopodium album L.), Камелина (Camelina sati-

va), Червена мъртва коприва (Lamium purpureum L.), Полски, див  синап (Sinapis arven-

sis L.), Див морков (Daucus carotaL.), Лечебна лайка (39T39T 39TMatricaria 39T 39T39Tchamomilla L.), Ко-

пие-видно секирче (Lathyrus aphaca L.), Обикновен бучиниш (Conium maculatum L.), 

Родилна трева, горуха (Cardaria draba (L.) Desv.),  Пълзящ очиболец, петопръсник 

(Potentilla Reptans L.), Летен горицвет (Adonis aestivalis L.), Обикновено еньовче, Лепка 

(Galium aparine L.). 

Други неплевелни 

Миши ечемик (Hordeum murinum L.), Полска овсига (Bromus arvensis L.), Пълзящ пи-

рей (Agropyron Repens Р.), Ежова главица (Dactylis glomerata L.), Бяла кукула (Salvia 

aethiopis L.), Обикновен лапад (Rumex patientia  L.), Кърваво червен здравец (Geranium 

sanguineum L.), Бяла детелина (Trifolium repens L.), Червена детелина (Trifolium pra-

tense L.), Камшик (Agrimonia eupatoria L.), Едроцветна глушина (Vicia  grandiflora 

Scop.), Увивно пиперче или Повитовидно фасулче (Polygonum convolvulus L.), Едро-

цветно срамниче (Orlaya grandiflora (L.), Обикновен повет, скребър (Clematis vitalba 

L.). 

Дървета и храсти 

Гледичия (Gleditsia triacanthos L.), Черен бор (Pinus nigra Arn.), Глог (Crataegus mono-

gyna Jacq.), Шипка (Rosa canina L.). 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Matricaria_recutita&action=edit&redlink=1
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Въздействие 

Въздействието може да се определи като непряко, дълготрайно и положително,  

тъй като се предлага да се промени концепцията от интензивно земеделие към устой-

чиво и щадящо природата. В резултат на това няма да бъдат засегнати елементи в пе-

риферната част на защитената зона от консервационно значение за опазване по смисъла 

на Закона за биологичното разнообразие. Обособяването на тази зона ще създаде пред-

поставки за създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на консер-

вационно значими видове, обитаващи в непосредствена близост до защитената зона. 

Заплахите за защитената зона са в използване на земеделски и технически култури, 

които могат да бъдат инвазивни по отношение на местната флора и фауна. За да бъде 

избегнато внасянето на такива култури при алтернативното земеделие се препоръчва да 

не бъдат отглеждани земеделски и технически култури, които могат да бъдат инвазив-

ни по отношение на местната флора и фауна, като тези включени в инвазивните чужди 

видове за Европа (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe - DAISIE), 

ALARM и NOBANIS, във връзка с Глобална стратегия за опазване на растенията и на-

ционална Стратегия за опазване на биологичното разнообразие. 

UUUЗемлище на с. Изгрев 

     
Фиг. 37  Поземлените имоти за устройствена зона 4/Зп RRR1RRR – в дясно от пътя (1) ,  

ляво от пътя (2)  

Предвидената нова паркова зона 4/Зп RRR1 RRRв землището на с. Изгрев попада в терито-

риалните граници на защитената зона. Обособена е площ около 21.226 hа, която 

включва двете части разположени в началото на населеното място до регулацията, раз-

делена на две части от пътя свързващ селото  с  Българене. Това са по начин на трайно 

ползване пасища, мери. 

Флора 

Плевели от дясната страна на пътя 

Див овес (Avena fatua L.), Едногодишна метлица (Poa annua L.), Зелена кощрявя (Seta- 

tia viridis (L.) P.B.), Троскот (Cynodon dactylon (L.) Pers.), Обикновена ветрушка (Apera  

spica-venti (L.) P.B.), Родилна трева, горуха (Cardaria draba (L.) Desv.), Обикновена 

коприва (Urtica dioica L.), Полска паламида (Cursium arvense (L.) Scop.), Обикновена 

поветица (Convalvulus arvensis L.), Обикновено еньовче, Лепка (Galium aparine L.) – 

масово, Полски, див синап (Sinapis arvensis L.) – масово, Бяла куча лобода (Chenopo-

1 2 
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dium album L.), Полски кострец (Sonchus arvensis L.), Полска паламида (Cursium arven-

se (L.) Scop.), Горски слез (Malva silvestris L.). 

Други неплевелни 

Миши ечемик (Hordeum murinum L.), Полска овсига (Bromus arvensis L.), Пълзящ пи-

рей (Agropyron repens Р.), Ежова главица (Dactylis glomerata L.), Бяла кукула (Salvia 

aethiopis L.), Обикновен лапад (Rumex patientia  L.), Бяла детелина (Trifolium repens L.),   

Червена детелина (Trifolium pratense L.).  

Дървета и храсти 

Орех 39T39T39T(Juglans regia L.)39T39T39T, Джанка (Prunus ceracifera Ehrh.), Бяла черница (Morus alba 

L.). 

Територията, на бъдещата паркова зона, е до регулацията на населеното място, на коя-

то коренната растителност липсва, на нейно място са настанени предимно рудерални 

растителни видове. Животинските видове са от групата на синантропни. 

Плевели от лявата страна на пътя 

Плевелната растителност посочена за поземлените имоти от дясната страна на 

пътя е установена и в лавата част на поземлените имоти, към които следва да се доба-

вят и следните видове: 

Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.), Обикновено глухарче (Taraxa-

cum officinale Weber), Червена детелина (Trifolium pratense L.), Едроцветна глушина 

(Vicia  grandiflora Scop.) – много, Копиевидно секирче (Lathyrus aphaca L.), Плевелно 

(полско) великденче (Veronica agrestis L.), Лечебна лайка (39T39T39TMatricaria 39T39T39Tchamomilla L.), 

Полско подрумче (Anthemis arvensis L.), Червена мъртва коприва (Lamium purpureum 

L.), Полски мак (Papaver rhoeas L.). 

Въздействие 

При реализацията на тази устройствена зона се засяга екологичния комплекс на 

агроландшафтите, който е силно антропагенно и техногенно повлиян от човешката 

дейност. В имотите на устройствена зона 4/Зп RRR1 RRRне са установени редки и защитени рас-

тителни видове и растителни съобщества. При реализиране на проектираната устройст-

вена зона в дясно от пътя се очаква да бъде засегнато природно  местообитание 1530 с 

площ от 3.154 ha, което е 0.34% от картираната площ на местообитанието в защитената 

зона. 

По време на строителството 

Преки въздействия 

Пряко въздействие върху растителната компонента ще се прояви основно по вре- 

ме на строителните работи. Тези въздействия ще са в границите на допустимото, тъй 

като новата 4/ЗпRRR1RRR устройствена зона засяга обработваеми земи „агроценози”, които 

през различни периоди не са обработвани и протичащите сукцесии са формирали мно-

жество сериални съобщества. 

http://scholar.google.bg/scholar_url?url=http://jpkc.shutcm.edu.cn/trywhx/PDF/WZT/%25E6%2596%2587%25E7%25AB%25A0/2009/Zhang%2520ZJ-FC-Antioxidant%2520phenolic%2520compounds%2520from%2520walnut%2520kernels.pdf&hl=bg&sa=X&scisig=AAGBfm25HLeK4OmpepKt3OPVILVaLRLrAw&nossl=1&oi=scholarr&ved=0ahUKEwjSs7WI-JPNAhWGOxQKHX8dDokQgAMIHigCMAA
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Matricaria_recutita&action=edit&redlink=1
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Засегнатата в дясно от пътя в този случай площ от 3.154 ha, което е 0.34% от об-

щата площ на природно местообитание 1530. Въздействието върху растителната ком-

понента в процеса на строителните работи ще се изразява в отнемане на площи за бъ-

дещи агрокултури и тяхното намаляване. 

Имотите, върху които ще се изгради новата устройствена паркова зони в ляво от 

пътя няма да нарушат местообитания, предмет на опазване в защитена зона. Тези земи 

са антропогенно повлияни в резултат от техногенно обработване – разораване, торене и 

използване на различни видове препарати. В границите на тези имоти няма растителни 

видове с природозащитен статус съгласно Закона за биологичното разнообразие. Стро-

ителството ще бъде свързано с отнемане на площи от земеделския фонд на село Изгрев, 

в границите на  защитената зона, и превръщането на тази територия в парк, с повишено 

антропогенно присъствие. 

Озеленяването, което ще се извърши, след строителството, ще промени характера 

на растителните съобщества в границите на урегулираната и урбанизирана паркова 

територия. Въздействията, които се очакват от реализирането на 4/ЗпRRR1RRR, са свързани с 

промяна естествения характер на територията – селскостопански земи в  урбанизирана 

с увеличаване на антропогенния натиск. 

Косвени въздействия 

По време на изграждане на новата паркова устройствена зона е възможно да има 

въздействие изразено в повишени нива на шум, замърсяване с битови отпадъци, а по 

време на строителството и от строителни отпадъци при неспазване на изискванията за 

тяхното депониране на определени места, в рамките на строителната площадка. Не е 

изключено и утъпкване на най-близките части от защитената зона до границите на изг-

раждащата се паркова зона. Съществува опасност и от възникване на пожари при нев-

нимателно боравене със запалителни материали или изхвърляне на неугасени цигари от 

работниците на обекта. 

По време на експлоатацията 

Увеличен антропогенен натиск върху защитената зона, която тангира с регулаци-

ята на населеното място. В момента тази периферна част от защитената зона до населе-

ното място също е под косвено въздействие от страна на дейностите извършващи се в 

селото.  Не се очаква значително увеличаване на населението на Изгрев, което да дове-

де до по-голям антропогенен натиск върху зоната.    

Територии за алтернативно земеделие 

В ОУП на община Левски е предвидено обособяване на 4 нови устройствени зони 

за алтернативно земеделие – 4/За, 6/За, 7/За и 8/За в землището на село Изгрев с обща 

площ от 478.615 ha. И четирите нови устройствени зони попадат в териториалните гра-

ници на защитената зона. Земеделските земи са обработваеми ниви засети с пшеница. 

Територията е антропогенно повлияна от земеделието, като коренната растителност 

отсъства, на нейно място са настанени предимно рудерални растителни  

видове. Животинските видове са от групата на типичните за агроценозите. 

В периферните части на обработваемите земи са установени коприва (Urtica dio- 
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ica), синя жлъчка (Cichorium intybus), коноп (Cannabis sp.), тревист бъз (Sambucus 

ebulus), бучиниш (Conium maculatum), щир (Amaranthus blitum), широколистен живов-

ляк (Plantago mayor), шипка (Rosa canina), полска поветица (Convolvulus arvensis), ре-

пей (Arctium lappa) и други. 

 

Фиг. 38  Част от поземлените имоти на устройствена зона 3/За и 4/За, с. Изгрев 

Близко до поземлените имоти преминава и река Осъм. Растителността по двата  

бряга на реката е представена основно от върби (Salix sp.), единични тополи (Populus).  

В екологичния комплекс на агроландшафтите най-силно засегнати от човешка 

дейност са териториите, заети от култури от едногодишни растителни видове на голе-

ми площи. В тях се настаняват, включително и се размножават, видове, като полска 

чучулига (Alauda arvensis L.), качулата чучулига (Galerida cristata (L.), полска бъбрица 

(Anthus campestris), жълта стърчиопашка (Мotacilla flava feldeggi Мichaheles), пъдпъдък 

(Coturnix coturnix (L.), яребица (Perdix perdix (L.) и др. 

Въздействие 

Описаните видове не са строго привързани към конкретни местообитания и са 

свързани с агроценозите, като вероятно при реализация на предвижданията на този те-

рен за алтернативно земеделия ще запазят присъствието си. Въздействието може да 

бъде определено като пряко, краткотрайно и положително. В зоната за алтернативно 

земеделие се предвижда промяна на концепцията от интензивно земеделие към устой-

чиво и опазващо природата. От тази гледна точка няма да бъдат засегнати елементи от 

консервационно значение за опазване в границите на защитената зона по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие. Новите устройствени зони, за алтернативно зе-

меделие, са в основата на създаване на нови екологични ниши, които бъдат и място за 

живот на консервационно значими видове в защитената зона. 

Препоръчва се на определените за алтернативно земеделие зони 4/За, 6/За, 7/За  

и 8/За да не бъдат използвани за отглеждане земеделски и технически култури, които 

могат да бъдат инвазивни по отношение на местната флора и фауна, като тези включе-

ни в инвазивните чужди видове за Европа (Delivering Alien Invasive Species Invento-ries 

for Europe - DAISIE), ALARM и NOBANIS, във връзка с Глобална стратегия за опазва-

не на растенията и националната Стратегия за опазване на биологичното разнообразие. 
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Защитена зона BG0002096 Обнова 

В ОУП на община Левски са включени нови устройствени зони в землищата на с. 

Обнова и с. Българене. В с. Обнова е предвидена една устройствена зона 3/ПпRRR1 RRRдо гра-

ницата на защитената зона, както и изграждане на гробищен парк 1/ТгпRRR1 RRRсъщо до гра-

ниците на защитената зона, както и три зони за алтернативно земеделие 13/За, 14/За, 

16/За.  

В землището на с. Българене в териториалните граници на защитената зона са 

включени три нови устройствени зони за алтернативно земеделия – 17/За, 18/За и 19/За. 

UUUЗемлище на с. Обнова 

 Устройствена зона 2/ПпRRR1RRR и 3/ПпRRR1 

Новите устройствени зони ще бъдат изградени на земеделски земи – ливади. Те-

риторията е разположена западно от населеното място от ляво на пътна артерия за Пле-

вен. Поземлените имоти не попадат в границите на защитената зона, но тангират с нея. 

При проведеното проучване на терена се установиха следните растителни видове: 

 

Фиг. 39  Разположение на устройствена зона 3/ПпRRR1 RRRдо границата на защитената зона 

Флора 

Плевели 

Див овес (Avena fatua L.), Едногодишна метлица (Poa annua L.), Зелена кощрявя (Seta-

tia viridis (L.) P.B.), Троскот (Cynodon dactylon (L.) Pers.), Обикновена ветрушка (Apera 

spica-venti (L.) P.B.), Ланцетолистен живовляк (Plantago lanceolata L.), Обикновена 

коприва (Urtica dioica L.), Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.), 

Обикновено глухарче (Taraxacum officinale Weber), Едроцветна глушина (Vicia  

grandiflora Scop.) – много, Копиевидно секирче (Lathyrus aphaca L.), Плевелно (полско) 

великденче (Veronica agrestis L.), Лечебна лайка (39T39T39TMatricaria 39T39T39Tchamomilla L.), Полско 

3Пп1 

1/Тгп1 

2Пп1 

4Пп1 

5Пп1 6Пп1 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Matricaria_recutita&action=edit&redlink=1
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подрумче (Anthemis arvensis L.), Бял равнец (Achillea millefolium L.), Обикновено 

еньовче, Лепка (Galium aparine L.), Обикновен магарешки бодил (Carduus acanthoides 

L.). 

Други 

Миши ечемик (Hordeum murinum L.), Полска овсига (Bromus arvensis L.), Пълзящ пи-

рей (Agropyron Repens Р.), Ежова главица (Dactylis glomerata L.), Ливадна тимотейка 

(Phleum pratense L.), Садина кавтарка (Chrysopogon gryllus (L.) Trin.), Кърваво червен 

здравец (Geranium sanguineum L.), Бяла детелина (Trifolium repens L.), Червена детели-

на (Trifolium pratense L.).  

Устройствената зона е ситуирана до урбанизирана територия на населеното мяс-

то, в близост до границата на защитената зона за опазване на дивите птици.  

Имотите, върху които ще бъдат реализирани, принадлежат към поземления фонд 

на село Обнова. Изготвеният проект за ОУП на община Левски  и неговия териториа-

лен обхват не засягат пряко местообитания с консервационна значимост на територия-

та на защитена зона. Реализацията на ОУП няма да доведе до промяна в тяхната струк-

тура и площ, както и снижаване на параметрите на биоценозите в границите на зоната. 

С реализацията на ОУП и новата устройствена зона 3/ПпRRR1RRR не се засягат приоритетни 

природни местообитания включени в Приложение № 1 към чл.6, ал.1, т. на Закона за 

биологичното разнообразие и  Приложение І на Директива 92/43/ЕЕС. Намалява се 

ловната територия на някои видове птици, обитатели на зоната. 

Въздействия 

Потенциални заплахи за местообитанията 

По време на строителството 

Въздействията ще са в границите на строителната площ и застрояването е върху 

терен, в който тревните формации са с вторичен производен характер, значително ант-

ропогенно повлияни и рудерализирани. Изграждането на устройствена зона 3/ПпRRR1 RRRвър-

ху имоти от поземления селскостопански фонд на село Обнова са извън границите, но 

до защитената зона. Теренът на новата устройствена зона се отделя от границата на 

защитената зона от пътната артерия за Плевен. 

Според предвидените строителни дейности, въздействията от изграждане на нова-

та устройствена зона, в землището на село Обнова, върху растителната компонента ще 

бъдат свързани с трайно нарушение на площите на растителните съобщества в грани-

ците на строителната площадка, близо до границите на защитената зона. 

Въздействието върху растителната компонента в процеса на строителните работи, 

свързани с реализацията на ОУП и предвидената нова устройствена зона ще се изразява 

в отнемане на площи от земеделския фонд на село Обнова, намаляване площта на зе-

меделските земи. 

Потенциалните заплахи са свързани с проникването на чужди и инвазивни  

растителни видове при извършване на рекултивационни мероприятия и озеленяване на 

района около устройствена зона 3/ПпRRR1RRR. Озеленяването, което ще се извърши, след 

строителството, ще промени характера на растителните съобщества в границите на 
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урегулираната и урбанизирана територия, до границите на защитената зона. Въздейст-

вията, които се очакват, са свързани с промяна естествения характер на територията – 

земеделски земи в  урбанизирана, с увеличаване на антропогенния натиск.  

Изграждането на нова устройствена зона, в близост до границата на защитена зо-

на, не дава отражение върху биотичните екологични условия, по отношение на видов 

състав и състояние на растителната покривка, видов и числен състав на фауната в ра-

йона и защитената зона, които са исторически предопределени и функция на абиотич-

ните екологични условия в района. 

Не се очакват преки негативни въздействия върху защитената зона защото: 

 Запазват площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

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

 Запазва естественото състояние на природните местообитания и местообитания-

та 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. 

Косвени въздействия 

По време на изграждане на новата устройствена зона е възможно да има косвено 

въздействие изразено в повишени нива на шум, замърсяване с битови отпадъци, а по 

време на строителството и от строителни отпадъци при тяхното транспортирате и нес-

пазване на изискванията за тяхното депониране на определени места, в рамките на 

строителната площадка.  

Съществува опасност и от възникване на пожари при невнимателно боравене със 

запалителни материали или изхвърляне на неугасени цигари от работниците на обекта. 

По време на експлоатация 

Увеличен антропогенен натиск върху най-близките периферни части на защите-

ната зона. В момента тази част на защитената зона е под въздействие на край-ните ур-

банизирани територии на населеното място и пътната артерия, която е с нато-варен 

пътен трафик. 

Увеличаване на човешкото присъствие, в предвидената с ОУП в близост до защи-

тената зона 3/ПпRRR1RRR,  предимно за производствени дейности, е възможно макар и в малка 

степен въздействие върху видовете. Възможно e наличието на по-голям броя хора, в 

ново създадената производствена територия, да създава предпоставки за безпокойство 

на представителите на орнитологичния комплекс, обитаващ в близост до новоизграде-

ната устройствена зона. Площта на новата устройствена зона не може да бъде използ-

вана, като място за почивка, размножаване и отглеждане на поколение, хранителна база 

и място за нощуване, разположена до урбанизирана територия на населено място, път-

на артерия с определен трафик. Въздействието по време на експлоатация на 3/ПпRRR1RRR от 

повишен антропогенен натиск, се оценява като косвено, постоянно, дълготрайно, но 

незначително за територията на защитената зона. 

 Устройствена зона 1/ТгпRRR1 

Предвиденият терен за нов гробищен парк в землището на с. Обнова е извън тери- 
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риторията на защитената зона, но е в близост до нейните граници. В тази част става и 

припокриване на двете защитени зони – по местообитанията и за опазване на дивите 

птици. В случая предвидените поземлени имоти за нов гробищен парк са до границата 

на двете защитени зони. 

Поземлените имоти, които ще бъдат използвани по НТП се отнасят към категори-

ята ниви (орна земя). Съвременната растителност на тези земи се отнася към клас 

Stellarietea mediae Tх.et al. ex von Rochow и клас Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. В 

границите на поземлените имоти за 1/ТгпRRR1RRR не са установени редки и защитени расти-

телни видове и растителни съобщества. 

Очаквани въздействия  

Преки въздействия 

При реализиране на проектираната устройствен зона се очаква да бъде унищо-

жена вторична растителност съставена от широко разпространени плевелни, рудерални 

видове. Ще бъдат преобразувани  вторични и производни земеделски местообитания. 

Не се очакват преки въздействия върху природните местообитания, предмет на опаз-

ване в зоната, от реализирането на новата устройствена зона, предвидена за гробищен 

парк. 

Косвени въздействия  

 Възможно е възникване на косвени въздействия, върху най-близката до тери-

торията на устройствената зона част от защитената зона, изразяващи се в повишени 

нива на шум по време на оформяне, заграждане и строителство на сграден фонд в гра-

ниците на устройствената зона. Това въздействие е косвено, краткотрайно, с локален 

характер до завършване на извършваните дейности.  

Територии за алтернативно земеделие 

 Северно от с. Обнова се разполагат обработваемите земеделски земи, които са 

включени в ОУП за развитие на алтернативно земеделие. Оформени са в три нови уст-

ройствени зони 13/За, 14/За и 16/За. Общата площ е  478.615 ha, като тук е включена  и 

площта на 15/За, която е извън границите на защитената зона до урбанизираната част 

на населеното място. Територията е антропогенно повлияна от земеделието, като ко-

ренната растителност отсъства, на нейно място са настанени предимно рудерални рас-

тителни видове. Фаунистичният комплекс е от групата на типичните за агроце-нозите. 

Флора 

Плевели 

Обикновен бучиниш (Conium maculatum L.), Обикновено еньовче, Лепка (Galium apari- 

ne L.), Кърваво червен здравец (Geranium sanguineum L.), Камшик (Agrimonia eupatoria 

L.), Едроцветна глушина (Vicia  grandiflora Scop.), Див пелин (Artemisia vulgaris L.), 

Див овес (Avena fatua L. ), eдногодишна метлица (Poa annua L.), Зелена кощрявя 

(Setatia viridis (L.) P.B.), Троскот (Cynodon dactylon (L.) Pers.), Обикновена ветрушка 

(Apera spica-venti (L.) P.B.), Полски, див  синап (Sinapis arvensis L.) – масово, Родилна 
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трева, горуха (Cardaria draba (L.) Desv.), Обикновена коприва (Urtica dioica L.), Обик-

новена поветица (Convalvulus arvensis L.), Бяла куча лобода (Chenopodium album L.).  

Други неплевелни 

Миши ечемик (Hordeum murinum L.), Полска овсига (Bromus arvensis L.), Пълзящ пи-

рей (Agropyron Repens Р.), Ежова главица (Dactylis glomerata L.), Бяла кукула (Salvia  

aethiopis L.) , Обикновен лапад (Rumex patientia  L.), Камшик (Agrimonia eupatoria L.) 

Червена детелина (Trifolium pratense L.).  

Фауна 

 В екологичния комплекс на агроландшафтите най-силно засегнати от човешка 

дейност са териториите, заети от култури от едногодишни растителни видове на - пло-

щи. В тях се настаняват и размножават, видове, като полска чучулига (Alauda arvensis 

L.), качулата чучулига (Galerida cristata (L.), полска бъбрица (Anthus campestris), жълта 

стърчиопашка (Мotacilla flava feldeggi Мichaheles), пъдпъдък (Coturnix coturnix (L.), 

яребица (Perdix perdix (L.) и др. 

Въздействие 

Описаните видове не са строго привързани към конкретни местообитания и са 

свързани с агроценозите и при реализация на площите за алтернативно земеделие ще 

запазят присъствието си в тях или съседните земеделски земи. Въздействието може да 

бъде определено като пряко, краткотрайно и положително. С обособяването на зе-

меделски земи за алтернативно земеделие се предлага промяна на концепцията от ин-

тензивно земеделие към устойчиво и опазващо природата, при което няма да бъдат за-

сегнати елементи от консервационно значение за опазване по смисъла на Закона за би-

ологичното разнообразие. Обособяването на зони за алтернативно земеделие, е пред-

поставка за създаване на нови екологични ниши, които да станат място за живот и на 

някои значими видове, обитатели на защитената зона. 

Препоръчва се на определените за алтернативно земеделие зони да не бъдат отг-

леждани земеделски и технически култури, които могат да бъдат инвазивни по отно-

шение на местната флора и фауна, като тези включени в инвазивните чужди видове за 

Европа (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe - DAISIE), ALARM и 

NOBANIS, във връзка с Глобална стратегия за опазване на растенията и национална 

Стратегия за опазване на биологичното разнообразие. 

UUUЗемлище на с. Българене 

В ОУП, в землището на това населено място е предвидено обособяване на земе-

делски земи в зони за алтернативно земеделие – 17/За, 18/За 19/За. Определена е площ 

от 961.374 hа, които в момента са обработваеми ниви. 

 Устройствена зона 17/За 

Новата устройствена зона е предвидена на поземлени имоти разположени в края  

на населеното място, от дясната страна до пътна артерия за Плевен. Поземлените имо-

ти са в териториалните граници на защитената зона, в нейната периферна част.  

Тази територия е антропогенно повлияна от земеделието, като коренната расти - 
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телност отсъства и  на нейно място са настанени предимно земеделски култури, а пе-

риферните части извън обработваемата земя с рудерални растителни видове. При оглед 

на терена е установено, че част от тази територия е засята с грахова култура, а остана 

лата част са изоставени необротваеми земи – затревени ниви. 

Флора 

Плевели  

В периферните части на обработваемите земи са установени следните видове: 

Обикновена ветрушка (Apera spica-venti (L.) P.B.), Полски, див  синап (Sinapis arvensis 

L.) – масово, Родилна трева, горуха (Cardaria draba (L.) Desv., Обикновена коприва 

(Urtica dioica L.), Див овес (Avena fatua L.), Едногодишна метлица (Poa annua L.), Зе-

лена кощрявя (Setatia viridis (L.) P.B.), Троскот (Cynodon dactylon (L.) Pers.), Обик-

новена поветица (Convalvulus arvensis L.), Бяла куча лобода (Chenopodium album L.), 

Обикновен бучиниш (Conium maculatum L.), Обикновено еньовче, Лепка (Galium apa-

rine L.), Кърваво червен здравец (Geranium sanguineum L.), Камшик (Agrimonia eupa-

toria L.), Едроцветна глушина (Vicia  grandiflora Scop.), Див пелин (Artemisia vulgaris 

L.). 

Други неплевелни 

Ежова главица (Dactylis glomerata L.), Бяла кукула (Salvia aethiopis L.), Обикновен ла-

пад (Rumex patientia  L.), Камшик (Agrimonia eupatoria L.), Миши ечемик (Hordeum 

murinum L.), Полска овсига (Bromus arvensis L.), Пълзящ пирей (Agropyron repens Р.), 

Червена детелина (Trifolium pratense L.).  

Дървета и храсти 

Джанка (Prunus ceracifera Ehrh.), Черен бъз (Sambucus nigra L.), Шипка (Rosa canina).  

Въздействие 

Устройствена зона включва поземлени имоти, които по НТП се отнасят към кате-

горията ниви (орна земя). Имотите са разположени от дясната страна на асфалтирано 

шосе, което води към областния център Плевен. В периферните части на орните ниви и 

изоставените, затревени ниви са формирани множество сериални съобщества. При реа-

лизацията на тази устройствена зона се засяга екологичния комплекс на агроландшаф-

тите, който е силно антропагенно и техногенно повлиян от човешката дейност. В имо-

тите на устройствена зона 17/За не са установени редки и защитени растителни видове 

и растителни съобщества. При реализиране на проектираната устройствена зона се 

очаква да бъде унищожена вторична растителност, развита около обработваемите земи 

и затревените изоставени ниви, съставена от широко разпространени плевелни, руде-

рални видове. Ще бъдат преобразувани и вторични и производни земеделски местоо-

битания. 

Преки въздействия 

Пряко въздействие върху растителната компонента ще се прояви основно по вре-

ме на обработване и засяване на алтернативните култури. Поземлените имоти, които 
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ще бъдат използвани за развитие на алтернативно земеделие запазват своите земеделс-

ки функции в рамките на защитената зона. Като открити площи ще могат да запазят 

своите трофични функции за грабливите видове птици или като площи за размножава-

не на птиците свързани с агроценозите. При развиване на алтернативно земеделие, ве-

роятно на този терен птиците свързани с агроценозите ще запазят присъствието си. 

Въздействието се определя като пряко, краткотрайно и  положително, тъй като се 

предлага промяна на концепцията от интензивно земеделие към устойчиво опазващо 

природата. Обособяването на тази зона ще създаде предпоставки за създаване на нови 

екологични ниши, които да са място за живот на видове, обитаващи защитената зона. 

 
Фиг. 40 Част от нивите включени в 19/За, с. Българене 

 

Косвени въздействия 

С развитие на алтернативното земеделие не се очакват значителни промени в 

поддържането и дейностите извършвани в земеделските земи. По време на обработ-

ване, торене и прибиране на реколтата е възможно да има повишени шумови нива от 

използваната земеделска техника. Постоянен въздействащ фактор остава пътния тра-

фик на близката пътна артерия  и урбанизираните територии на населеното място, кои-

то са близко да границата на защитената зона. Птиците с това въздействие са привик-

нали и приспособили към този източник. 

По време на подготовка на земеделските земи, оран, брануване, засяване, жътва и 

прибиране на реколтата ще има повишен антропогенен натиск върху тази периферна 

част на защитената зона. През този период чувствителните видове птици се дистан-

цират в други части на защитената зона. Това въздействие е временно до завършване на 

всички селскостопански дейности.      
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Останалите нови зони за алтернативно земеделие 18/За и 19/За се обособяват в 

границите на използваните земеделски земи, които в момента се засяват със зърнени 

култури. 

Не се очаква въздействие върху защитената зона. Тези земи запазват своите фун-

кции и ще продължават в бъдеще да бъдат трофична база за птиците. 

5.4  Типове природни местообитания и растителни видове предмет на защита 

от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) в BG0000239 Обнова – Караман дол 

 Защитена зона BG0000239 Обнова-Караман дол съгласно стандартния формуляр 

е тип К - защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена 

зона по Директива за птиците. В стандартния формуляр, като обекти на защита в гра-

ниците на защитената зона са включени следните типове местообитания от Прило-

жение І на Директива 92/43 ЕЕС. 

 

Таблица 18 Природни типове местообитания предмет на опазване в защитена зона   

BG0000239 Обнова-Караман дол  

Код Пр. Име % Покритие 

   Стандартен 

формуляр 

(ha) 

МОСВ 

Картиране 

2011-2012 

(ha) 

1530 * Панонски солени степи и солени блата 806.31075 909.58 

3150  Естествени еутрофни езера с растителност от типа 

Magnopotamion или Hydrocharition  
139.76052 106.59 

3270 

 

 Реки с кални брегове с Chenopodion rubi и Bidention  р.р. - 3.30 

40СО * Понто-сарматски широколистни храстчета 0.0258 0.02 

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества 

от Alysso-Sedion albi  
1.29009 - 

6210  Полуестествени сухи тревни и храстови 

съобщества върху варовик( Festuco-Brometalia) 

(*важни местообитания на орхидеи) 

Няма данни 374.69 

6240 * Субпанонски степни тревни съобщества 322.5243 66.09 

6250  Панонски льосови степни тревни съобщества 163.3048 308.78 

6430  Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и 

в планинския до алпийския пояс 
Няма данни 152.65 

6510  Низинни сенокосни ливади Няма данни 260.24 

91Е0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-

Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)  
7.74058 108.46 

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

Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи 

реки (Ulmenion minoris)  

350.4764 350.4764 

91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus Няма данни 2.35 

91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens 57.62434 - 

91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. 187.81665 49.94 

91M0  Балкано-панонски церово-горунови гори 237.80791 195.95 

91Z0  Мизийски гори от сребролистна липа 0.88586 - 

*приоритетно природно местообитание 

Новоустановените природни местообитания в зоната са с удебелен черен шрифт (болд) 

 

Във връзка с публикуваните данни и резултатите получени по проект „Картиране 
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 и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове 

– фаза I“ проведено от МОСВ (1013 г.) на територията на защитената зона са включе-

но, като новоустановени 5 типа природни местообитания: 

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

6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(  

Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). 

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

алпийския пояс. 

6510 Низинни сенокосни ливади. 

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus. 

 

Степен на въздействие върху местообитанията предмет на опазване в защитена 

зона BG0000239 Обнова – Караман дол 

Направеният анализ на разпространените местообитания в границите на защите-

ната зона, показва следните въздействия от практическото реализиране на ОУП и пред-

видените нови устройствени зони върху типовете природни местообитания, предмет на 

опазване в тази защитена зона. 

 Приоритетно природно местообитание 1530*Панонски солени степи и 

солени блата 

В границите на местообитанието са обособени с нетипична растителност, която в 

голяма степен е близка по състав до местообитания 6430 и 6510, и на някои места влиза 

в комплекс с тях. Типични растителни видове са Trifolium fragiferum, Taraxacum bes-

sarabicum, Elymus repens, Potentilla reptans, Agrostis stolonifera, Hordeum hystrix, Mentha 

pulegium, Juncus gerardii. Поради интензивната паша в минали години се стига до 

утъпкване, промяна на състава, респективно до рудерализация. Направените корекции 

на дигите в новото русло на реката голяма част от подходящите територии за место-

обитание 1530* е унищожена. Наблюдава се слабо фрагментиране на местообитанието 

поради построени асфалтови или земни пътища.  

Природното местообитание заема площ от 909.58 ha. Местообитанието е със 

следните оценки: по показателя представителност (В) - добра, по относителна площ 

попада в група (В) - 15 ≥ p > 2%, по степен на опазване (С) -  средно до слабо опазване 

и  цялостна оценка (В) - добра стойност.   

Съгласно критериите за БПС състоянието му по отчетените параметри е опреде-

лелено като: неблагоприятно - незадоволително и неблагоприятно - лошо състоя-

ние. 

Местообитанието в обхвата на ОУП. При картирането, проведено от МОСВ през пе-

риода 2011-2012 г., природното местообитание е картирано в землищата на селата Гра-

дище, Аспарухово, Малчика, Българене, Изгрев, Обнова. По индуктивен модел в зем-

лището на с. Варана и с. Трънчовица. 

Основен проблем в тези населени места е изхвърлянето на битови отпадъци, кое- 

то налага тяхното почистване.  През последните 5 години се забелязва намаляване на 

площта на това местообитание, поради изорани ливади западно от с. Градище. Унищо-

жената площ от местообитанието е 28 hа, или 3.07% от площта на место-обитанието е 
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унищожена след 2006 г. Друг значим проблем за опазване на това местообитание е изх-

върляне на отпадъци в непосредствена близост до населените места Бацова махала, 

Изгрев, Малчика, Аспарухово.  

Реализацията на ОУП на община Левски в предложения вид засяга части от при-

родно местообитание 1530 в няколко землища на общината Изгрев, Българене, Обнова, 

Аспарухово, Малчика и Градище. В границите на природно местообитание 1530* по-

падат следните устройствени зони, предвидени с  ОУП на община Левски. 

Землище с. Изгрев 

В землището на с. Изгрев се предвижда изграждане на паркова зона 4/Зп RRR1RRR, разпо-

ложена в началото на селото. В устройствената зона влизат следните имоти. 

Землище УЗ Поземлен 

имот 

НТП Собственост Площ (ha) 

 

Изгрев 

 

4/ЗпRRR1 

32531.0.200 

32531.0.198 

32531.0.144 

32531.0.185 

 

Пасища, мери 

Общинска 

публична 

 

21.226 

 

 
Фиг. 41 Засегнати от устройствена зона  4/Зп RRR1 RRRчасти от местообитание 1530  

Предвидената площ от пасища, за новата паркова зона е разделена на две части от 

пътната артерия водеща до селото. Тази част съгласно специфичната информация в 

резултат от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на при-

родни местообитания и видове – фаза I“ проведено от МОСВ (2013 г.) на територията 

на защитената зона е определена, като приоритетно природно место-обитание 1530* 

Панонски солени степи и солени блата. При изграждане на парковата зона ще бъдат 

засегнати 3.154 ha от това природно местообитание, което е 0.34% от общата картирана 

площ на местообитанието в защитената зона. При реализиране на устройствената зона 

се запазва наличната дървесна растителност, която ще бъде обогатена с нови, харак-

4/Зп1 
4/Зп1 
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терни за района дървесни  и храстови видове. Изграждането на парка ще има положи-

телен екологичен ефект, който ще формира нова екологична ниша за различни видове 

 
Фиг. 42 Местоположение на бъдещата паркова зона в с. Изгрев  

Землище с. Българене 

животни обитаващи защитената зона. 

В ОУП на община Левски е включено изграждане на две устройствени зони 17/За 

и 19/За за алтернативно земеделие, които засягат местообитание 1530 в землището на с. 

Българене. Засегнатите площи са изоставени земеделски земи – ниви, които след тях-

ната приватизация не се използват по предназначение и днес за вече затревени. Само 

една малка част от този терен в момента е разорана и засята с грах на поземлен имот 

07274.50.26 с площ 1.550 ha, частна собственост. Имотите, които влизат в устройствена 

зона 17/За и 19/За са представени в следващата таблица. 

Номер на 

поземления 

имот 

Начин на трайно 

ползване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

07274.50.12 Затревени ниви Частна 0.30 Българене 19/За 

07274.50.13 Затревени ниви Частна 1.20 Българене 19/За 

07274.50.14 Затревени ниви Частна 0.30 Българене 19/За 

07274.50.15 Затревени ниви Частна 0.60 Българене 19/За 

07274.50.16 Затревени ниви Частна 0.60 Българене 19/За 

07274.50.17 Затревени ниви Частна 0.32 Българене 19/За 

07274.50.24 Затревени ниви Частна 0.30 Българене 19/За 

07274.50.25 Затревени ниви Частна 0.30 Българене 19/За 

07274.50.9 Затревени ниви Частна 0.60 Българене 19/За 

07274.50.10 Затревени ниви Частна 0.60 Българене 19/За 

07274.50.11 Затревени ниви Частна 0.55 Българене 19/За 

4/Зп1 
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07274.50.7 Затревени ниви Частна 0.55 Българене 19/За 

07274.50.26 Затревени ниви Частна 1.55 Българене 17/За 

07274.50.5 Затревени ниви Частна  0.30 Българене 17/За 

07274.50.3 Затревени ниви Частна  0.35 Българене 17/За 

07274.50.2 Затревени ниви Частна  0.60 Българене 17/За 

07274.50.1 Затревени ниви Частна  0.70 Българене 17/За 

07274.115.3 Изостав. орни земи Частна 1.30 Българене 17/За 

07274.115.2 Изостав. орни земи Частна 1.00 Българене 17/За 

07274.115.1 Изостав. орни земи Частна   0.413 Българене 17/За 

 

 
Фиг.43 Засегнати площи от местообитание 1530, в землище на с. Българене 

На следващата сателитна снимка е представена цялата територия на устройствена зона 

17/За, разположена до урбанизирана територия и до пътна артерия.  

 
Фиг. 44 Местоположение на устройствена зона 17/За, землище Българене 

Землище на с. Аспарухово 

В ОУП в землището на това населено място е предвидено изграждане на нова ус-

тройствена зона 9/ПпRRR1RRR – предимно производствени дейности на земеделски земи – па-

сища, мери, общинска публична собственост. Част от територията на новата устрой-

Засята 
 с грах 

УЗ 17/За 
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ствена зона попада в границите на местообитание 1530. Устройствената зона в грани-

ците на защитената зона е с площ от 6.08 ha, или 0.66% от площта на местообитанието 

в защитената зона. 

Землище УЗ Поземлен 

имот 

НТП Собственост Площ (ha) 

 

Аспарухово 

 

9/ПпRRR1 

00802.0.56 

00802.0.57 

00802.0.45 

 

Пасища, мери 

Общинска 

публична 

Цялата площ 

42.902 

 

 
Фиг. 45 Разположение на устройствена зона 9/Пп RRR1 RRRв зоната 

 
Фиг. 46 Разположение на устройствена зона 9/Пп RRR1 RRR в защитената зона 

Землище на с. Градище 

Част от поземления фонд на с. Градище е отделен в ОУП на община Левски за  

развитие на алтернативно земеделие. Предвидени за целта са две устройствени зони – 

26/За и 24/За. Първата от тях се разполага на север от населеното място и е в тери-

9/Пп1 в 

зашитената 

 зона 

9/Пп

1 

9/Пп

1 

9/Пп

1 
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ториалните граници на защитената зона по хабитатите, а втората 24/За в южната част и 

граничи с производствената част от територията на Градище и ж.п. линия за Велико 

Търново. Устройствена зона 26/За засяга част от площта на местообитание 1530 с площ 

от 17.434 ha. Това са земеделски земи, които по начин на трайно ползване (НТП) са 

орни земи – ниви, но в действителност са изоставени след връщането им на техните 

собственици и в момента са затревени. 

 
Фиг.47 Устройствена зона 26/За на изоставените земеделски земи, (   ) 

 
Устройствена 

зона 

Брой пъти 

засягане на УЗ 

Землище Засегната 

площ (ha) 

% от общата 

площ на местоо-

битанието 

4/ЗпRRR1 2 Изгрев  3.154 0.34 

17/За, 19/За 10 Българене 12.430 1.36 

9/ПпRRR1 3 Аспарухово 5.674 0.66 

26/За 7 Градище 17.434 1.91 

                                    Общо 38.692  

Площите на местообитание 1530 в национален мащаб, защитената зона и защитената 

зона в границите на община Левски са представени в следващата таблица. 

0 Площ в защитената 

зона (ha) 

Площ  

в Община Левски 

(hа) 

Общо засегнати тери-

тории (hа) на местоо-

битанието от УЗ 

1022.592 909.58 901.611 38.692 

 

 

Засегнатите площи (%) от природно местообитание 1530 на територията на страната,   

защитената зона и защитената зона на територията на община Левски е представена в  

следващата таблица. 

Засегната площ (ha) от 

ОУП 

% от площта на местоо-

битанието в страната 

% от площта на местоо-

битанието в защитената 

зона 

% от площта на местоо-

битанието в община 

Левски 

38.692 3.78 4.25 4.29 
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Пряко въздействие  от реализацията на ОУП се очаква върху 38.692 ha или 4.25 % 

от площта на природното местообитание в защитената зона, попадаща в грани-

ците на устройствени зони 4/Зп1, 17/За, 19/За, 9/ПпRRR1RRR, 26/За в община Левски, 3.78% 

от площта на местообитанието в страната, 4.29% от площта на местообита-

нието в защитената зона на територията на община Левски. 

 

Таблица 19 Въздействия върху местообитание 1530* Панонски солени степи и со-

лени блата 

Параметри и  

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 

Очаква се въздействие върху 

38.692ha от площта на мес-

тообитанието 

Очаква се въздействие 
Очаква се въздейст-

вие 

 Граници (екотон) на 

местообитанието  
Очаква се въздействие Очаква се въздействие 

Очаква се въздейст-

вие 

Фрагментация Очаква се въздействие Очаква се въздействие 
Очаква се въздейст-

вие 

Опасност от битово и др. 

замърсявания (напр. ава-

рии в инфраструктура) 

Очаква се въздействие Очаква се въздействие 
Не се очаква въз-

действие 

Кумулативно въздейст-

вие 

Очаква  се кумулативно въз-

действие 

Очаква  се кумулатив-

но въздействие 

Очаква  се кумула-

тивно въздействие 

 

 3150  Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion 

или hydrocharition 

В резултат на новото картиране е установено, че местообитание 3150 е предста-

вено в границите на защитената зона с площ от 106.59 ha, което се равнява на 0.32%  от 

площта на защитената зоната (10750.88hа). Непосредствено до и в полигоните на разп-

ространение на местообитание 3150 е установено наличие на антропогенни структури – 

пътища, животновъдни ферми, изоставени сгради.  

В картираните полигони е установено наличието на типични растителни видове 

Typha latifolia, T. аngustifolia, Phragmites australis, Sparganium erectum, Juncus spp., 

Carex spp., Ceratophillum demersum, Myriophillum verticullatum, Lemna trisulca, L. minor, 

L. мajor, Wolfia spp. Potamogeton spp. и др. По време на картирането са установени зоо-

бентосни и планктонни видове, посочените като типични в Ръководството за опре-

деляне на ПС - Nothonecta glauca, Coretus corneu, Planorbis planorbi,  Viviparus vivipa-

rus, Limnea stagnalis, Colleoptera – Agabus spp., Dytiscus marginatus, Nepa cinerea, 

Larvae Chironomidae, Larvae Culicidae, Ostracoda g. sp.. Зоопланктонът е с изцяло ро-

тиферен характер. Развитието на посочените видове е свързано с динамиката на место-

обитанието.  Максималната измерена дълбочина е 1.50 m. 

В границите на местообитанието има битово замърсяване от изхвърлени битови 

отпадъци, както и на води съдържащи биогенни елементи. Установено е еутрофно гра-

ничещо с хипертрофно състояние на местообитанието в цялата зона. 

На местообитанието са дадени следните оценки в актуализирания стандартен 

формуляр: по показателя представителност (А) - отлично, по относителна площ попада 

в група (В) - 15 ≥ p > 2%, по степен на опазване (В) – добро и цялостна оценка (В) – до- 



Общ устройствен план на община Левски 
 

Възложител община Левски 174 

 

бра стойност. Местообитанието в зоната се нуждае от консервационни и реставрацион-

ни мерки - прекратяване на пашата на селскостопански животни в района на басейните, 

прекратяване на ползването им за водопой на селскостопанските животни и възстано-

вяване на връзката с р. Осъм. 

Обща оценка на състоянието на природно местообитание 3150 в защитената зона 

по критериите: Неблагоприятно лошо състояние. 

Местообитанието в обхвата на ОУП. На територията на община Левски са установе-

ни отделни незначителни площи от този тип природно местообитание (по индуктивен 

метод) в землището на с. Трънчовица, с. Козар Белене и Левски. В ОУП на община 

Левски не е предвидено устройствено зониране, което засяга площта на това местооби-

тание. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Таблица 20 Очаквано въздействие върху местообитание 3150 Естествени еутроф-

ни езера с растителност от типа Magnopotamion или hydrocharition 

Параметри/ 

Въздействия 

Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Граници (екотон) на 

местообитанието 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Фрагментация Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Опасност от инциденти 

замърсявания при ава-

рии 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Кумулативно въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

 

 3270  Реки с кални брегове с Chenopodion rubi и bidention p.p.  

 

Местообитанието е новоустановено за зоната. Природно местообитание 3270 е пред-

ставено в защитената зона с площ от 3.30 hа, което е 0.03% от общата площ на защите-

ната зона — (10750.88 hа). Местообитанието е с наличие на типични видове растения –

Typha latifolia, Sparganium erectum, Bidens tripartita, Persicaria spp.. По време на про-

бовземането са установени и зообентосни видове, посочени като типични в Ръководст-

вото за определяне на ПС – главно Oligochaeta – Tubifex tubifex, Limnodrilus sp., Ларви 

на Chirunomus sp. и др. Развитието на тези видове е свързано с динамиката на местоо-

битанието. По бреговете на няколко места е установена Rubinia pseudoacatia, която е 

под 1%. 

Природното местообитание се замърсява с битово - отпадни и по-малко с про-

мишлени води. Битовото замърсяване е от битови отпадъци изхвърляни в рамките на 

местообитанието. Трофното състояние е мезо еутрофно.  

На местообитанието са дадени следните оценки: по показателя представителност 

(А) - отлично, по относителна площ попада в група (В) -15 ≥ p > 2%, по степен на опаз-

ване (В) - добро опазване и цялостна оценка (В) - с добра стойност. 
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Обща оценка на състоянието на природно местообитание 3270 в защитената зона 

по критериите: Неблагоприятно незадоволително състояние. 

Местообитанието в обхвата на ОУП. Не се очаква природно местообитание 3270 да 

бъде засегнато от реализацията на ОУП, тъй като в границите му не са предвидени и не 

попадат устройствени зони. В близост до него също не са разположени други зони с 

устройствен режим. 

Таблица 21Въздействие върху природно местообитание 3270 Реки с кални брегове 

с Chenopodion rubi и bidention p.p. 

Параметри/ 

Въздействия 

Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието  

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Граници (екотон) на 

местообитанието  

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Фрагментация  Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Опасност от инциденти 

замърсявания при ава-

рии  

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Кумулативно въздейст-

вие  

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

 

 Приоритетно местообитание 40C0* Понто-сарматски широколистни храс-

тчета 

Съгласно Специфичната информация получена в резултат на проект: "Картиране 

и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I", природно местообитание 40C0* е представеното в защитената зона с площ от 

0.02 ha, а в Стандартния формуляр площта е 0.03 ha, която може да бъде приета за ре-

ферентна. Важен показател е броя на храстчетата от Caragana frutex, чието находище 

установено през юни 2012 г. е 4х5 m. Местността, където се намира местообитанието, е  

„Капитанска могила“, а самото находище се намира на 2,9 кm югозападно от центъра 

на с. Трънчовица. В полигоните доминират (най-масови са) видовете Caragana frutex 

subsp. mollis, Festuca valesiaca, Melica ciliata, Poa pratensis, Teucrium chamaedrys Crata-

egus monogyna, Sangoisorba minor. Доминиращите видове преобладават и в двата малки 

полигона на местообитанието. Типични видове, характерни за местообитание 40C0*, 

установени на терен, са: Caragana frutex subsp. mollis, Chrysopogon gryllus, Aster oleifo-

lius, Salvia nutans, Adonis vernalis, Crataegus monogyna. Наблюдава се обрастване с дър-

весна и храстова растителност върху площи от 40C0*. Най-често това са пионерни дър-

весни и храстови видове, като обикновен глог, шипка или обикновена круша и бяла  

акация. 

Обща оценка на местообитание 40C0* в защитена зона по трите критерия: Небла-

гоприятно-незадоволително състояние. 

Местообитанието в обхвата на ОУП. Местообитанието е установено в землището на  

с. Трънчовица, местност „Капитанска могила“. Пряко въздействие от реализацията на 

проекта за ОУП не се очаква върху площта на местообитанието. Не се предвижда уст-

ройствено зониране в защитената зона, което да засегне приоритетно природно место-
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обитание 40СО*. В близост до него също не са разположени други зони с устройствен 

режим. 

Таблица 22 Въздействие върху природно местообитание 40СО* Понто-сарматски 

широколистни храстчета 

Параметри/ 

Въздействия 

Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието  

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Граници (екотон) на 

местообитанието  

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Фрагментация  Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Опасност от инциденти 

замърсявания при ава-

рии  

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Кумулативно въздейст-

вие  

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

 

 6210. Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 

(Festuco Brometalia) (*важни местообитания за орхидеи) 

 

Местообитанието е ново за защитената зона. Съгласно Специфичната информация 

получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното със-

тояние на природни местообитания и видове - фаза I" местообитанието е с площ 

374,69 hа (3,49% от 10750,88 hа). Установено е намаление на площта на местообитание 

6210 поради изоставянето на някои пасища и самозалесяване. Не всички от карти-

раните полигони на местообитанието са покрити с типични видове, като Chrysopogon 

gryllus и видове от род Stipa. Отчетено е присъствие на инвазивни видове, като Robinia 

pseudoacacia и Ailanthus altissima. Наблюдава се обрастване с дървесна и храстова рас-

тителност върху площи от 6210 от пионерни дървесни и храстови видове, като смрад-

лика, обикновен глог, шипка, трънка, бяла акация, обикновен айлант, мъждрян, дива 

круша, полски клен, джанка и някои дъбове, като цер и космат дъб. 

На местообитанието са дадени следните оценки в актуализирания стандартен 

формуляр: по показателя представителност (В) - добра представителност, по относи-

телна площ попада в група (С) 2 >= p > 0, по степен на опазване (В) - добро и цялостна 

оценка (В) с добра стойност.  

Обща оценка на местообитание 6210 в защитената зона по трите критерия: Небла-

гоприятно-незадоволително състояние. 

Местообитанието в обхвата на ОУП. Местообитанието е установено на територията  

на община Левски в землището на с. Градище, с. Варана, с. Козар Белене, с. Обнова и с. 

Трънчовица. В разработения ОУП на община Левски не се предвижда устройствено 

зониране, което да засяга този тип природно местообитание. Не се очаква въздействие. 

Землище на с. Градище 

От приложената сателитна снимка и карта от разработения ОУП се вижда ясно 

засегнатата площ от устройствена зона 26/За на природно местообитание 6210.  
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Фиг. 48 Засегнати площи от 6210 от устройствена зона 26/За, землище с. Градище  

При направената проверка на тези имоти се оказа, че единият от тях по начин на трай-

но ползване се води орна земя – нива, а в действителност е изоставена, затревена нива, 

в която сукцесинните процеси са започнали и тя е покрита с рудерална растителност. 

При втората засегната от устройствена зона 26/За площ от поземления имот има разми-

наване на границите на местообитанието и тези на имота, в резултат на което обработ-

ваема, орна земя е представена, като местообитание 6210. На сателитната снимка  

 
Фиг. 49  Засегнати площи от 6210 от устройствена зона 26/За, землище с. Градище 

(по проект на ОУП) 

(фиг.50) ясно се вижда, че горната част на имота е извън границите на местообитание-

то, а долната част е в неговите границите. В случая цялата тази площ на поземления 

имот, като орна земя – нива трябва да бъде извадена от площите засягащи местообита-

ние 6210. Разгледаните поземлените имоти, част от устройствена зона 26/За са предста-

вени в следващата таблица. 

Изоставени ниви 

Нивата е 

разорана 
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Фиг. 50 Изоставената и разорана нива, землище с. Градище 

Землище УЗ Поземлен 

имот 

НТП Собственост Площ (ha) 

Градище 26/За  17556.0.52 Изоставени орни земи Общинска частна 2.229 

Градище 26/За 17556.0.53 Изоставени орни земи Общинска частна 16.291 

Градище 26/За 17556.462.1 Ниви – орна земя Общинска частна 4.372 

Градище 26/За 17556.462.14 Ниви – орна земя Стопанисвана от 

общината 

2.372 

Градище 26/За 17556.462.10 Ниви – орна земя Частна 2.340 

Градище 26/За 17556.309.1 Ниви – орна земя Частна обществени 

организации 

5.234 

При реализиране на устройствена зона 26/За се очаква да бъдат засегнати 18520 ha от 

изоставени орни земи – ниви, които през последните години, след тяхното връщане на 

собствениците, не се използват по предназначение за производство на селскостопанска  

продукция. 

Устройствена 

зона 

Брой пъти 

засягане на УЗ 

Землище Засегната 

площ (ha) 

% от общата 

площ на местоо-

битанието 

26/За 1 Градище 18.520 4.34 

 

Площ в национален 

мащаб на  местооби-

тание 6210 

(hа) 

Площ в защитената 

зона (ha) 

Площ  

в Община Левски 

(hа) 

Общо засегнати тери-

тории (hа) на местоо-

битанието от УЗ 

487.958 374.69 334.75 18.520 

Засегната площ (ha) от 

ОУП 

% от площта на местоо-

битанието в страната 

% от площта на местоо-

битанието в защитената 

зона 

% от площта на местоо-

битанието в община 

Левски 

18.520 3.8 4.9 5.5 

Изоставена нива 

Орна земя - нива 
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Таблица 23 Очаквани въздействия върху местообитание 6210 Полуестествени су-

хи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) (*важни 

местообитания за орхидеи) 

Параметри и  

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на мес-

тообитанието 

Очаква се въздействие върху  

18.520 ha от площта на местоо-

битанието  

Очаква се въздействие Очаква се въздействие 

 Граници (екотон) на место-

обитанието  
Очаква се въздействие Очаква се въздействие Очаква се въздействие 

Фрагментация Очаква се въздействие Очаква се въздействие Очаква се въздействие 

Опасност от битово и др. 

замърсявания (напр. аварии 

в инфраструктурата). 

Очаква се въздействие Очаква се въздействие 
Не се очаква въздейс-

твие 

Кумулативно въздействие 
Очаква  се кумулативно въз-

действие 

Очаква  се кумулативно 

въздействие 

Очаква  се кумула-

тивно въздействие 

 

 Приоритетно местообитание 6240* Субпанонски степни тревни съобщества  

 

Според Специфичната информация получена в резултат на проект: "Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I" природно местообитание 6240* е представеното в защитената зона с обща площ 

от 66,09 ha. Установено е редуциране на един от полигоните разположен до с. Варана, а 

друг полигон южно от с. Трънчовица е идентифициран като местообитание 6210. В 

полигоните доминират Dichanthium ischaemum, Satureja montana, Sanguisorba minor, 

Astragalus onobrychis. Доминиращите видове не преобладават във всички полигони. В 

полигоните, където има голямо покритие на храстова растителност типичните видове 

са силно намалели или изчезнали. Рядко доминиращите видове са и типични видове, 

като Satureja montana, Centaurea stereophylla, Stipa sp.,Achillea clypeolata, Artemisia 

alba. В полигона северно от с. Българене се среща и един вид типичен до местооби-

тание 1530* - Camphorosma monspeliaca, което се дължи на връзката между съседния 

полигон през реката, който е идентифициран като Панонски солени степи и солени 

блата. В местообитание 6240*, са установени инвазивните видове Robinia pseudoacacia 

и Аilanthus altissima, както и Erygeron annus. Има обрастване в местообитанието с храс-

това растителност. Местообитанието се намира в близост до площи, които се обработ-

ват. 

На местообитанието са дадени следните оценки в актуализирания стандартен 

формуляр: по показателя представителност (В) - добра представителност, по относи-

телна площ попада в група (С) - 2 >= p > 0, по степен на опазване (В) – добро и цялост 

на оценка - В) - с добра стойност.  

Местообитанието в обхвата на ОУП. Това местообитание е установено в землищата 

на няколко села в община Левски – с. Варана, с. Козар Белене, с. Българене, с. Трънчо-

вица. Полигони северно от с. Българене и северно от с. Козар Белене са вклю-чени в 

Червена книга на Република България, (Том III - Природни местообитания, Конти-

нентални петрофитни солени степи). 

http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/
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В разработения ОУП на община Левски не се предвижда изграждане на нови уст-

ройствени зони, които могат да засегнат  площите на приоритетно природно местооби-

тание  6240*. Пряко въздействие върху местообитанието не се очаква. 

Таблица 24 Очаквани въздействия върху местообитание 6240* Субпанонски степ-

ни тревни съобщества 

Параметри/ 

Въздействия 

Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието  

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Граници (екотон) на 

местообитанието  

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Фрагментация  Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Опасност от инциденти 

замърсявания при ава-

рии  

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Кумулативно въздейст-

вие  

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Не се очаква въздейст-

вие 

 

Приоритетно местообитание 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества 

 Съгласно Специфичната информация получена в резултат на проект: "Картиране 

и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I", местообитанието е представено в защитената зона с площ от 308,78 ha. Не 

всички картирани полигони на местообитанието са покрити с типични видове, като 

Chrysopogon gryllus. В северната част на зоната, източно от с. Сандиново, има запазени 

типични редки и ценни степни видове като Astragalus austriacus, Astragalus vesicarius, 

Stipa capillata, Aster amellus, Stipa pennata. В голяма част от полигоните се срещат 

тревни видове, характерни и за местообитание 6210, или типични тревни видове за па-

сищните местообитания. Рудералните видове на някои места формират самостоя-телни 

ценози в полигоните и участват с над 10% от сумарното проективно покритие на мес-

тообитание 6250*. Установено е присъствие на инвазивни видове Robinia pseudo-acacia 

и Ailanthus altissima и по-рядко на Gleditschia triacanthus. На територията на местооби-

танието има обрастване с пионерни дървесни и храстови видове, като обикновен глог, 

шипка, както и дървесни видове, като полски клен, полски бряст, мъждрян, дива кру-

ша, джанка и по-рядко някои дъбове, като цер и благун в южната част на зоната. Като 

цяло местообитание 6250* е деградирало, поради интензивната паша, изораването на 

целинни площи и замърсяването с органика от селското сто-панство и изхвърлени би-

тови отпадъци. На местообитанието са дадени следните оценки: по показателя предста-

вителност (С) - значима,  по относителна площ попада в група (В) - 15 ≥ p > 2%, по сте-

пен на опазване (В) - добро и цялостна оценка  (В) – добра стойност. 

Обща оценка на местообитание 6250* в защитената зона по трите критерия:  

Неблагоприятно-лошо състояние. 

Местообитанието в обсега на ОУП. Според извършеното картиране на терен в защи-

тената зона 2011-2012 г. на МОСВ местообитанието е регистрирано  на терито-рията на 

община Левски. При реализиране на ОУП  и заложените в него нови устройст-вени 

зони предимно производствени дейности и озеленяване се засягат части от площта на 
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местообитанието в землището на с. Козар Белене при изграждане на устройствена зона 

6/ЗпRRR1 RRR– изграждане на парк и устройствена зона 8/Пп RRR1RRR. 

 

Землище на с. Козар Белене 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 51 Част от старото речно корито на р. Осъм 

 

Предвидената територия за изграждане на 6/Зп R1R паркова зона е разположена до регула-

ционните граници на Козар Белене. При посещение на място се установи, че цялата 

територия, включително и съществуващата някога футболна площадка са изоставени, 

антропогенно повлияни терени. Близко разположената част от старото речно корито на 

р. Осъм, е силно заблатено, с много битови отпадъци и цъфтеж на водата 
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Фиг. 52 Засегнати площи на 6250 от 6/ЗпRRR1, RRRземлище с. Козар Белене 

 

Фиг. 53 Сателитна снимка на терена на устройствена зона 6/ЗпRRR1 

За реализиране на тази усторйствена зона са включени в ОУП следните поземлени 

имоти. 

6/Зп1 

Игрище 

Старо 

речно 

корито 

Орна земя 

6/Зп1 

6250 

6250 изоставена 

6/Зп1 
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Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

37647.0.150 

Пасище, мера Общинска 

публична 

4.057 Козар Белене 6/ЗпRRR1 

37647.0.148 

Пасище, мера Общинска 

публична 

2.034 Козар Белене 6/ЗпRRR1 

 

 
Фиг. 54  Теренът определен за устройствена зона 8/Пп RRR1 

 

Фиг. 55 Територията на устройствена зона 8/Пп RRR1RRR(по проект на ОУП) 

На проекта (фиг.55) и на сателитната снимка (фиг.56) ясно личи (черната стрелка) не-

точно определени граници на природното местообитание. В дадения случай границите 

на местообитание 6250 засягат част от орните земи – ниви, които не притежават харак-

теристиките на местообитание 6250. Тази засегната част от нивата се изключва от об-

щата засегната площ от местообитанието, като нереално отнемане на площ. 

8/Пп1 

8/Пп1 
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Фиг. 56 Теренът определен в ОУП за устройствена зона 8/ПпRRR1 

При практическо реализиране на ОУП на община Левски площта на приоритетно мес-

тообитание 6250* ще бъде засегната при изграждане на парковата зона до насе-леното 

място и разширяване на терените за производствени дейности. 

Устройствена 

зона 

Брой пъти 

засягане от УЗ 

Землище Засегната 

площ (ha) 

% от общата 

площ на местоо-

битанието в 

зоната 

6/Зп1 1 Козар Белене 4.120 1.33 

8/Пп1 1 Козар Белене 2.985 0.96 

                                 Общо  7.105  

 

Площ в национален 

мащаб на  местооби-

тание 6250 

(hа) 

Площ в защитената 

зона (hа) 

Площ  

в Община Левски 

(hа) 

Общо засегнати тери-

тории (hа) на местоо-

битанието от УЗ 

325.728 308.78 177.93 7.105 

 

Засегната площ (ha) от 

ОУП 

% от площта на местоо-

битанието в страната 

% от площта на местоо-

битанието в защитената 

зона 

% от площта на местоо-

битанието в община 

Левски 

7.105 2.18 2.30 3.9 

 

Пряко въздействие с реализацията на проекта за ОУП на община Левски се очаква  

върху 7.105 ha от площта на местообитанието, попадащо в границите на уст-

ройствени зони  6/Зп1, 8/ПпRRR1RRR. 

 

8/Пп1 

6250 

8/Пп1 
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Таблица 25 Очаквано въздействие върху местообитание  6250* Панонски льосови 

степни тревни съобщества 

Параметри и  

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на мес-

тообитанието 

Очаква се въздействие върху  

7.105 ha от площта на местооби-

танието  

Очаква се въздействие Очаква се въздействие 

 Граници (екотон) на место-

обитанието  
Очаква се въздействие Очаква се въздействие Очаква се въздействие 

Фрагментация Очаква се въздействие Очаква се въздействие Очаква се въздействие 

Опасност от битово и др. 

замърсявания (напр. аварии 

в инфраструктурата). 

Очаква се въздействие Очаква се въздействие 
Не се очаква въздейс-

твие 

Кумулативно въздействие 
Очаква  се кумулативно въз-

действие 

Очаква  се кумулативно 

въздействие 

Очаква  се кумула-

тивно въздействие 

 

 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския 

до алпийския пояс 

Местообитанието е ново за защитената зона. Разпространено е върху площ от 152,71 

hа, която е 1,42% от общата площ на защитената зона (10750.88 hа). В границите на 

природното местообитание са включени тревни съобщества, които са с променен ре-

жим на овлажнение, силно рудерализирани и с променен типичен тревен състав. Тен-

денцията през последните години е за слабо намаляване на площта на това местообита-

ние. Терени в непосредствена близост до населените места са засипани с боклуци от 

домакинствата. Типични растителни видове са Deschampsia caespitosa, Rumex acetosa, 

Glechoma hederacea, Rubus caesius, Urtica dioica, Stachys palustris, Dipsacus laciniatus, 

Mentha aquatica, Mentha longifolia, Glechoma hederacea, Geum urbanum, Chelidonium 

majus. Местообитанието се среща в комплекси с местообитания 1530 или 91Е0. Уста-

новени инвазивни видове, като Amorpha fruticosa и Robinia pseudoacacia. Наблюдава се 

слабо естествено настаняване на бяла върба и по-рядко на бяла топола или фиданки от 

хибридни тополи, близки до фенотипа на черната топола. Площите в близост до водно-

то корито на Обнова-Караман дол са подложени на промяна на водния режим на река-

та. 

На местообитанието са дадени следните оценки в актуализирания стандартен 

формуляр: по показателя представителност (С) - значителна, по относителна площ по-

пада в група (В) - 15 ≥ p > 2%, по степен на опазване (В) - добро и цялостна оценка (В) 

- с добра стойност. 

Обща оценка на местообитание 6430 в защитената зона по трите критерия: Небла-

гоприятно - лошо състояние. 

Местообитанието в обхвата на ОУП. Съгласно Специфичната информация получена  

в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на  

природни местообитания и видове - фаза I", местообитанието на територията на общи-

на Левски е установено в землището на Градище, Левски (индуктивен метод), Малчи-

ка, Българене, Изгрев, Трънчовица (индуктивен метод). При реализиране на планира-

ните в ОУП устройствени зони частично се засягат площи от местообитание 6430. 
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Землище на с. Трънчовица 

 

Фиг. 57 Засегнати площи (пасище) от 6430, землище на с. Трънчовица 

В ОУП на община Левски е заложено изграждане на устройствена зона 1/ЗпRRR1RRR – парк в  

края на населеното място до неговите регулационни граници. За реализиране на уст-

ройствената зона ще бъдат използвани следни имоти. 

Номер на 

поземления 

имот 

Начин на трайно 

ползване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

73345.0.92 Ниви – орна земя Държавна 

частна  

3.239 Трънчовица 1/ЗпRRR1 

73345.0.366 Пасище, мери Държавна 

частна 

3.417 Трънчовица 1/ЗпRRR1 

 

Землище на с. Изгрев 

В ОУП за това населено място е предвидено изграждане на нова устройствена зо-

на 4/ЗпRRR1 RRR– парк в началото на селото до регулацията. Поземлените имоти, които ще 

бъдат засегнати, като част от местообитание 6430, са разположени от двете страни на 

пътната артерия свързваща селото. 

При изграждане на парка от площта на местообитание 6430 ще бъдат отнети 4.647 

ha, което е 3.04% от общата картирана площ на местообитанието в защитената зона. 

Реализирането на парка ще има положителен екологичен ефект, поради обогатяване с 

местна храстова и дървесна растителност, което ще бъде нова ниша за различни видове 

животни обитатели на защитената зона. 

1/Зп1 
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Фиг. 58 Засегната площ от местообитание (пасище) 6430, землище с. Изгрев 

Землище на с. Козар Белене 

Теренът, върху който ще се реализира устройствена зона 6/Зп RRR1 RRRе разположен до грани-

ците на населено място. В момента това са изоставени пасища, мери, където нерегла-

ментирано се изхвърлят битови и животински отпадъци от населението. Природното 

местообитание 6430 се засяга в тази част, която е предвидена за озеленяване между 

същинската част на устройствената зона и старото корито на река Осъм. В момента 

това е терен обрасъл с храстова и плевелна растителност.   

Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

37647.0.158 Храсти Общинска 

частна 

1.241 Козар Белене 6/ЗпRRR1 

37647.0.157 Храсти Общинска 

частна 

0.177 Козар Белене 6/ЗпRRR1 

 

От общата площ на имотите 1.418 ha площта на природно местообитание 6430 ще бъде 

засегната с 0.996 ha, което е 0.65% от общата картирана площ на местообитанието в 

защитената зона. 

4/Зп1 
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Фиг. 59 Засегнати площи от местообитание 6430, землище с. Козар Белене 

 
Устройствена 

зона 

Брой пъти 

засягане на УЗ 

Землище Засегната 

площ (ha) 

% от общата 

площ на местоо-

битанието 

1/ЗпRRR1 1 Трънчовица 4.523 2.96 

4/ЗпRRR1 3 Изгрев 4.647 3.04 

6/ЗпRRR1    2 Козар Белене   0.996 0.65 

                                Общо 10.166  

 

При практическото реализиране на всички устройствени зони заложени в ОУП на об-

щина Левски от природно местообитание 6430 ще бъдат отнети 10.166 ha. 

  Площ в национален 

мащаб на  местооби-

тание 6430 

(hа) 

Площ в защитената 

зона (hа) 

Площ  

в Община Левски 

(hа) 

Общо засегнати тери-

тории (hа) на местоо-

битанието от УЗ 

208.192 152.71 194.628 10.166 

 

Засегната площ (ha) от 

ОУП 

% от площта на место-

обитанието в страната 

% от площта на место-

обитанието в защите-

ната зона 

% от площта на место-

обитанието в община 

Левски 

10.166 4.88 6.6 5.22 

 

Пряко въздействие върху местообитанието се очаква върху 10.166 ha от неговата 

площ, попадаща в границата на устройствени зони 1/Зп RRR1RRR, 4/ЗпRRR1RRR, 6/ЗпRRR1RRR. Възможните 

косвени въздействия са свързани с вероятно  увеличеното антропогенно натоварване 

на парка през летния сезон, граничещ непосредствено с местообитанието. 

6/Зп1 
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Таблица 26 Очаквани въздействия върху местообитание 6430 Хидрофилни съоб-

щества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс 

Параметри и 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на мес-

тообитанието 

Очаква се въздействие върху  

10.166 ha от площта на местоо-

битанието  

Очаква се въздействие Очаква се въздействие 

 Граници (екотон) на место-

обитанието  
Очаква се въздействие Очаква се въздействие Очаква се въздействие 

Фрагментация Очаква се въздействие Очаква се въздействие Очаква се въздействие 

Опасност от битово и др. 

замърсявания (напр. аварии 

в инфраструктурата). 

Очаква се въздействие Очаква се въздействие 
Не се очаква въздейс-

твие 

Кумулативно въздействие 
Очаква  се кумулативно въз-

действие 

Очаква  се кумулативно 

въздействие 

Очаква  се кумула-

тивно въздействие 

 

 6510 Низинни сенокосни ливади 

 

Местообитанието е нова за защитената зона. Съгласно Специфичната информация 

получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното със-

тояние на природни местообитания и видове - фаза I", местообитанието заема площ 

от 260,24 hа  (2,42% от общата площ на защитената зона, която е 10750,88 ха). Наблю-

дава се тенденция на увеличаване площта на местообитанието. По-голяма част от поли-

гоните на местообитание 6510 са Poa sylvicola, Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, 

Trifolium dubium. На територията на местообитанието не присъстват 25 или повече ти-

пични вида. Типични растителни видове са Poa sylvicola, Alopecurus pratensis, Festuca 

pratensis, Elymus repens. По-ограничено разпространени са ценозите на Descha-mpsia 

caespitosa и Poa pratensis. Тук се срещат и видове характерни за 1530 и за 6430. Наб-

людава се силна рудерализация поради усвояването на нови, но изоставени бивши бу-

ренясали ливади. Има слабо обрастване с храстова и дървесна растителност. 

На местообитанието са дадени следните оценки в актуализирания стандартен 

формуляр: по показателя представителност (В) - добра представителност, по относи-

телна площ попада в група С) 2 >= p > 0, по степен на опазване (В) – добро и цялостна 

оценка (В) с добра стойност. 

Обща оценка на местообитание 6510 в защитената зона по трите критерия: Небла 

гоприятно - незадоволително състояние. 

Местообитанието в обхвата на ОУП. Местообитание 6510 е установено на терито-

рията на община Левски в землищата на с. Асеновци, с. Варана, с. Аспарухово, с. Бъл-

гарене. При реализиране на ОУП и предвидените нови устройствени зони се засягат 

части от местообитание 6510 в землището на с. Аспарухово от устройствена зона 9/ПпRRR1 

 

Землище на с. Аспарухово 

При реализацията на устройствена зона 9/Пп RRR1 RRRще бъдат използвани следните поземле-

ни имоти: 
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Номер на 

поземления 

имот 

Начин на 

трайно полз-

ване КВС 

Собственост Площ (ha) Населено 

място 

Устройствена 

зона 

00802.0.56 Пасище, мери Общинска 

публична 

1.136 Аспарухово 9/ПпRRR1 

00802.0.57 Пасище, мери Общинска 

публична 

0.655 Аспарухово 9/ПпRRR1 

00802.0.45 Пасище, мери Общинска 

публична 

4.111 Аспарухово 9/ПпRRR1 

 

 

Фиг. 60  Засегната площ на местообитание 6510 от устройствена зона 9/ПпRRR1 

При реализиране на устрoйствена зона 9/ПпRRR1RRR от площта на местообитанието ще се за-

сегнат 5.902 ha, което е 2.26% от общата картирана площ на местообитанието в защи-

тената зона. 

Устройствена 

зона 

Брой пъти 

засягане на УЗ 

Землище Засегната 

площ (ha) 

% от общата 

площ на местоо-

битанието 

    9/ПпRRR1RRR

  

3 Аспарухово 5.902 2.26 

 
Площ в национален 

мащаб на  местооби-

тание 6510 

(hа) 

Площ в защитената 

зона (hа) 

Площ  

в Община Левски 

(hа) 

Общо засегнати тери-

тории (hа) на местоо-

битанието от УЗ 

316.038 260.24 234.987 5.902 

 

Засегната площ (ha) 

от ОУП 

% от площта на мес-

тообитанието в стра-

ната 

% от площта на мес-

тообитанието в защи-

тената зона 

% от площта на мес-

тообитанието в об-

щина Левски 

5.902 1.86 2.26 2.5 

Пряко въздействие върху местообитанието се очаква върху 5.902 ha от неговата 

площ или 2.26 % от картираната площ в защитената зона, попадаща в граница-

та на устройствена зона  9/ПпRRR1RRR. 

9/Пп1 
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Таблица 27 Очаквани въздействия върху местообитание 6510 Низинни сенокосни 

ливади 

Параметри и  

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 

Очаква се въздействие върху  

5.902 ha от площта на место-

обитанието  

Очаква се въздействие 
Очаква се въздейст-

вие 

 Граници (екотон) на 

местообитанието  
Очаква се въздействие Очаква се въздействие 

Очаква се въздейст-

вие 

Фрагментация Очаква се въздействие Очаква се въздействие 
Очаква се въздейст-

вие 

Опасност от битово и др. 

замърсявания (напр. ава-

рии в инфраструктурата). 

Очаква се въздействие Очаква се въздействие 
Не се очаква въз-

действие 

Кумулативно въздейст-

вие 

Очаква  се кумулативно въз-

действие 

Очаква  се кумулатив-

но въздействие 

Очаква  се кумула-

тивно въздействие 

 

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

excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) 

 

Съгласно Специфичната информация получена в резултат на проект: "Картиране 

и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I" и верифициране на терена е установено, че природното местообитание е разп-

ространено върху площ от 350,63 ha. Тенденцията през последните 10 години е за на-

маляване на заеманата площ от 91F0 в резултат от бракониерска сеч в село Варана и 

района на град Левски. В резултат от поголовната гола сеч настъпва подмяна на дър-

весния състав от Qurcus robur, Fraxinus oxyicarpa и Acer campestre, които се заменят с 

Acer tataricum, Populus alba и най-често с храсти, като Sambucus nigra, Cornus san-

guinea и др. Съставът на първия дървесен етаж е формиран от Quercus robur, Fraxinus 

oxycarpa, Ulmus minor, Acer campestre, по-рядко Populus alba, Quercus cerris, Carpinus 

betulus и Robinia pseudoacacia. Средната възраст е по-малка от 60 год., като горите във 

фаза на старост са под 10% от общата площ на горите с местообитание 91F0. В запазе-

ни малки горски комплекси край с. Трънчовица, гр. Левски (Парк Шаварна) има учас-

тъци с типична приземна покривка. Срещат се типични тревни видове, като Bra-

chypodium sylvaticum, Galium apparine, Humulus lupulus, Ligustrum vulgare, Scilla bifolia, 

Lysimachia nummularia, Anemone ranunculoides, Polygonatum latifolia, Ranunculus ficaria, 

Geum urbanum, Urtica dioica. 

Установено е присъствие на инвазивни видове Robinia pseudoacacia и по-рядко 

Amor-pha fruticosa, Gleditschia triacanthus, хибридни евроамерикански тополи.   

На местообитанието са дадени следните оценки в актуализирания стандартен 

формуляр: по показателя представителност (В) - добра представителност, по относи-

телна площ попада в група (В), по степен на опазване (С) средно или слабо опазване и 

цялостна оценка (С) - значима стойност. 

Обща оценка на местообитание 91F0 в защитената зона:  Неблагоприятно-лошо 

състояние. 
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Местообитанието н обхвата на ОУП. Местообитанието е установено на територията 

на община Левски в землищата на с. Асеновци, с. Варана, с. Българене, с. Трънчовица и 

край град Левски. 

Реализацията на предвидените в ОУП нови устройствени зони, както и тези свър-

зани с развитие на алтернативно земеделие в община Левски не засягат този тип при-

родно местообитание. В границите на природното местообитание не попадат устройст-

вени зони съгласно предвижданията на ОУП на община Левски. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Таблица 28 Очаквани въздействие върху местообитание 91F0 Крайречни смесени 

гори от Quercus robur,Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia 

покрай големи реки (Ulmenion minoris) 

Параметри/ 

Въздействия 

Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието  

Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

Граници (екотон) на 

местообитанието  

Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

Фрагментация  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

Опасност от инциденти 

замърсявания при ава-

рии  

Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

Кумулативно въздейст-

вие  

Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

 

 Приоритетно местообитание 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и 

Carpinus betulus  

 

Местообитанието е ново за защитената зона. Площта на местообитанието след осъ-

ществените теренни изследвания през 2012 г. e 2,35 hа (0,02% от площта на зоната, ко-

ято е 10750,88 hа). Установена е тенденция за намаляване на заеманата площ от место-

обитанието поради бракониерски сечи и сечи и съпътстващата смяна на тези гори с 

полски клен, келяв габър, мъждрян, обикновена леска, кучи дрян, смрадлика или други  

храстови видове. Наблюдава се намаляване на склопеността/пълнотата на първия дър-

весен етаж на местообитание 91G0* поради провеждани „планови“ възобновителни и 

бракониерски сечи, при които рязко се намалява склопеността на първия дървесен 

етаж.  

Съставът на първия дървесен етаж е формиран от Quercus cerris, Carpinus betulus, 

Quercus petraea и Quercus robur, както и участието на  Acer campestre, Tilia tomentosa и 

Fraxinus ornus. Участието на Tilia tomentosa в дървесния етаж показва, че местообита-

ние 91G0* има връзка и с 91Z0. Средната възраст е по-малка от 50 г., а горите във фаза 

на старост са под 10% от общата площ на горите с местообитание 91G0*. Видовият 

състав за местообитанието е слабо променен в горите, където не са проведени голи се-

чи. Срещат се типични тревни видове, като Euphorbia amygdaloides, Symphytum 

tuberosum, Cardamine bulbifera, Glechoma hedracea, Polygonatum latifolium Galium 

pseudoaristatum, Convallaria majalis, Galanthus spp., Lathyrus vernus. Срещат се и някои 

типични видове за местообитание 91Z0, като Staphylea pinnata, Anemone ranunculoides, 

Hedera helix, Isopyrum tralictroides.  



Общ устройствен план на община Левски 
 

Възложител община Левски 193 

 

На местообитанието са дадени следните оценки в актуализирания стандартен 

формуляр: по показателя представителност (С) - значителна, по относителна площ по-

пада в група С) 2 >= p > 0, по степен на опазване (С) - средно или слабо опазване и ця-

лостна оценка (С) - значима стойност. 

Обща оценка на местообитание 91G0* в защитената зона е: Неблагоприятно-лошо 

състояние. 

Местообитанието в обхвата на ОУП.  Не се очаква природното местообитанието да 

бъде засегнато от реализацията на ОУП, тъй като в границите му не са предвидени и не 

попадат устройствени зони. В близост до него също не са разположени други зони с 

устройствен режим. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Таблица 29 Очаквани въздействия върху местообитание 91G0* Панонски гори с 

Quercus petraea и Carpinus betulus  

Параметри/ 

Въздействия 

Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието  

Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

Граници (екотон) на 

местообитанието  

Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

Фрагментация  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

Опасност от инциденти 

замърсявания при ава-

рии  

Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

Кумулативно въздейст-

вие  

Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

 

 Приоритетно местообитане 91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. 

 

По Стандартен формуляр площта на местообитание 91I0* e 187,82 hа (1,747% от 

площта на зоната, която е 10750,88 hа). За референтна стойност е приета площ от 49,94 

ha. Наблюдава се намаляване на склопеността/пълнотата на първия дървесен етаж на 

местообитание 91I0* поради  бракониерските сечи.  Съставът на първия дървесен етаж 

е формиран от Quercus cerris, както и  участието на Quercus pubescens, Acer campestre, 

Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Pyrus pyraster, Ulmus minor и много рядко Quercus 

frainetto, Tilia tomentosa и Sorbus torminalis. В храстовия етаж се включват Cotinus 

coggygria, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus verrucosus, Ligustrum vul-

gare, Viburnum lantana, Rosa gallica, Rosa canina и Ulmus minor. Средната възраст е по-

малка от 50 г. с тенденция за намаляване, а горите във фаза на старост са под 10% от 

общата площ на горите с местообитание 91I0*. Видовият състав за местообитанието е 

слабо променен в горите, в които не са проведени голи сечи, и където се срещат  ти-

пични тревни видове, като Buglossoides purpurocaerulea, Carex michelii, Brachypodium 

sylvaticum, Festuca heterophylla, Geum urbanum, Verbascum phoeniceum, Fragaria 

moschata, Trifolium alpestre, Lathyrus niger, Lathyrus pannonicus, Stachys officinalis, Lych-

nis coronaria, Tanacetum corymbosum, Galium pseudoaristatum, Helleborus odorus, Viola 

spp., Crocus flavus, Iris spp., Vincetoxicum hirundinaria. Местата, където има осъщест-

вени „планови“ сечи и бракониерски набези, приземният състав е силно променен по-
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ради навлизане на бяла акация, обикновен айлант, храсти, рудерални или негорски ви-

дове, къпина, глог и др. В съседни площи на местообитание 91I0* са залесени инва-

зивни видове, като бяла акация, обикновен айлант, гледичия и черен бор. Има големи 

площи в северната част на защитената зона с естествено разпространени и само залесе-

ни акация и обикновен айлант. 

На местообитанието са дадени следните оценки в актуализирания стандартен 

формуляр: по показателя представителност (В) - добра представителност, по относи-

телна площ попада в група (С) 2 >= p > 0,  по степен на опазване (С) - средно или слабо 

опазване и цялостна оценка (С) – значима стойност. 

Обща оценка на местообитание 91I0* в защитената зона е: Неблагоприятно-лошо 

състояние. 

Местообитанието в обхвата на ОУП. На територията на община Левски местообита-

нието е установено в землището на с. Варана и с. Козар Белене. В ОУП на община Лев-

ски не се предвижда устройствено зониране, което да засегне местообитанието. В бли-

зост до него също не са разположени други зони с устройствен режим. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Таблица 30 Очаквано въздействие върху местообитание 91I0* Евро-сибирски 

степ-ни гори с Quercus spp. 

Параметри/ 

Въздействия 

Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието  

Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

Граници (екотон) на 

местообитанието  

Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

Фрагментация  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

Опасност от инциденти 

замърсявания при ава-

рии  

Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

Кумулативно въздейст-

вие  

Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

 

 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 

 

Този тип местообитание е свързано с ксеротермни дъбови гори с преобладаване 

на Quercus frainetto Ten. и Quercus cerris L. Растителните съобщества от този тип фор-

мират плавни преходи с ксеротермни смесени дъбови гори с преобладаване на суб-

средиземноморски и средиземноморски елементи. Общата площ на местообитание 

91M0 в защитената зона е определено на 195.95 ha, съгласно последните актуални дан-

ни от картирането на природните местообитания праведно от МОСВ през периода 

2011-2012 г. Налице е тенденция за намаляване на заеманата площ при 91М0 поради 

провежданите голи сечи и съпътстващата смяна на тези гори с полски клен, келяв га-

бър, мъждрян, обикновена леска, кучи дрян, смрадлика или други храстови видове. 

На местообитанието са дадени следните оценки: по показателя представителност (В) - 

добра представителност, по относителна площ попада в група (C) 2 >= p >0, по степен 

на опазване (С) - средно до слабо опазване и цялостна оценка (В) – добра стойност. 
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Местообитанието в обсега на ОУП. При проведеното картиране на терен местообита-

нието е установено на територията на община Левски в землището на с. Асеновци и с. 

Градище. В разработения ОУП няма предвидено устройствено зониране, което да попа-

да в териториалните граници на местообитание 91МО. Пряко въздействие от реализа-

цията на ОУП не се очаква върху този тип природно  местообитание. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Таблица 31 Очаквано въздействие върху местообитание 91M0 Балкано-панонски 

церово-горунови гори  

Параметри/ 

Въздействия 

Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието  

Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

Граници (екотон) на 

местообитанието  

Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

Фрагментация  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

Опасност от инциденти 

замърсявания при ава-

рии  

Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

Кумулативно въздейст-

вие  

Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

 

 Приоритетно природно местообитание - 91E0* Алувиални гори с Almnus 

glutinosa, Fraxinus excelstor (Alno-Padion, Alnionincane, Salicion albae)  
 

Местообитанието е представено от Крайречни гори в низините и планините. Раз-

виват се на богати алувиални почви, периодично наводнявани от сезонното прииждане 

на реката. Налице е тенденция през последните 10 години за леко увеличаване на зае-

маната площ от 91E0* в резултат на процеси на естествено възобновяване с бяла върба 

в новообразувани малки острови в коритото на реката и в бивши сечища, на площи, 

залесени със североамерикански тополи. Общата площ на местообитание 91E0* в за-

щитената зона е 108,46  ha, съгласно последните актуални данни от картирането на 

природните местообитания праведно от МОСВ през периода 2011-2012 г.  

На местообитанието са дадени следните оценка: по показателя представителност 

(В) - добра представителност, по относителна площ попада в група C) 2 >= p > 0%, по 

степен на опазване (В) - добро, и цялостна оценка (В) - добра стойност. 

Местообитанието в обхвата на ОУП. Този тип природно местообитание е установено 

на цялата територия на община Левски, покрай коритото на р.Осъм. В разработения 

ОУП не се предвижда устройствено зониране, което да засяга площи от това природно 

местообитание в различни части на община Левски. Пряко въздействие от реализация-

та на проекта за ОУП не се очаква върху площта на местообитанието на територията на 

община Левски.  

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

 



Общ устройствен план на община Левски 
 

Възложител община Левски 196 

 

Таблица 32 Очаквано въздействие върху местообитание 91ЕО* Алувиални гори с 

Almnus glutinosa, Fraxinus excelstor (Alno-Padion, Alnionincane, Salicion albae) 

Параметри/ 

Въздействия 

Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието  

Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

Граници (екотон) на 

местообитанието  

Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

Фрагментация  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

Опасност от инциденти 

замърсявания при ава-

рии  

Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

Кумулативно въздейст-

вие  

Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  Не се очаква въздействие  

 

Очакваното въздействие на ОУП на община Левски, върху местообитанията, предмет 

на опазване в защитена зона BG 0000239 Обнова – Караман дол са представени в след-

ващата таблица. 

Очаквано въздействие върху местообитаниятa, предмет на опазване в защитена зона  

BG 0000239 Обнова – Караман дол 
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1530 + 0 0 + 0 0 + + + 0 4.25 0 0 

3150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40СО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6210 + 0 0 + 0 0 + + + 0 4.94 0 0 

6240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6250 + 0 0 + 0 0 + + 0 0 2.30 0 0 

6430 + 0 0 + 0 0 + + 0 0 6.6 0 0 

6510 + 0 0 + 0 0 + + 0 0 2.18 0 0 

91МО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91FO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91GO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91IO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91ЕО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Защитени растителни видове в защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол 

Реализацията на ОУП на община Левски не засяга пряко или косвено растителни 

видове, фигуриращи в Приложение II на Директива 92/43/EEC. 

1428 Marsilea quadrifolia 

При картиране и определяне природозащитното състояние на висши растения,  
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мъхове и природни местообитания в защитена зона BG0000239 „Обнова – Караман дол 

е включен видът  1428 Marsilea quadrifolia. 

Код на зона-

та 

Име на зоната Представи-

телност 

Популация Опазване Изолация Обща 

оценка 

BG0000239 Обнова - Караман R B A C B 

 

В границите на защитената зона видът е установен в отводнителен канал северно 

от село Обнова, което е и единствено находище известно в зоната. Общата площ на 

местообитанието в зоната е 0,99 hа. За защитената зона този вид е обозначен, като ря-

дък  - R. 

Въздействия  

В ОУП на община Левски не са включени дейности, които да засягат повърхнос-

тните водни обекти, пресушаване, корекция или дейности свързани с промяна водния 

режим на канала, в който е установено находището. Не се предвижда устройствeно зо-

ниране, което може да засегне местообитанието на защитения вид. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

 

Степен на въздействия върху местообитания и популации на приоритетни живо-

тински видове - предмет на опазване в защитена зона BG0000239Обнова – Кара-

ман дол 

Включените в ОУП на община Левски нови устройствени зони попадат в терито-

риалните граници на защитените зони в община Левски – по Директива 91/43/ЕЕС по 

хабитатите и по Директива 2009/147/ ЕО за опазване на дивите птиците или са извън 

защитените зони, но тангират или са близо до тях.  

От реализацията на устройствените зони, на територията на защитените зони и 

други, които са в непосредствена близост до нейните граници ще доведат до увелича-

ване на антропогенния натиск върху зоните, макар и в техните погранични части. Уве-

личеното присъствие на хора и транспортни средства, които обслужват устройствените 

зони ПпRRR1RRR – предимно производствени дейности ще бъдат източник на повишени нива 

на шум, които заедно със светлинното замърсяване ще имат косвено въздействие върху 

видовете животни обитатели на периферната част на защитената зона, в близост до те-

зи устройствени зони. 

При обработване на земеделските земи – ниви в определени периоди от годината 

свързани с разораване на  земите, брануване, засяване и прибиране на реколтата ще се 

наблюдава засилено присъствие на селскостопанска техника и хора и ще има своето 

въздействие изразено в антропогенен натиск върху периферните части на защитените 

зони.   

Очаквани влияния и степен на въздействие върху ихтиофауната предмет на опаз-

ване в защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол 

Предмет на опазване в защитената зона са 4 вида риби, представени в следващата 

таблица. 
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Таблица 33 Целеви видове риби, включени в Приложение II на Директива 

92/43/EEC 

Таксономия Код Име Българско име 

Риби 1134 Rhodeus sericeus amarus Горчивка 

Риби 1149 Cobitis elongatoides (non Cobitis taеnia) Малък (Обикновен) щипок 

Риби 1130 Aspius aspius Распер 

Риби 1138 Barbus meridionakis petenyi Черна мряна 

 

Характеристика на територията на ОУП, като местообитание на рибите.  

 

Изменението на Общия устройствен план на община Левски и заложените в него 

за изграждане нови устройствени зони не засягат водни обекти, както потенциални и 

оптимални местообитания на посочените видове сладководни риби. Не се очаква пряко 

и косвено въздействие върху тези видове и техните популации. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Таблица 34 Идентификация на очакваното влияние и въздействие от ОУП на об-

щина Левски върху популациите на видовете риби, включени в предмета на опаз-

ване на защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол 
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Горчивка  

Rhodeus   

sericeus   

amarus 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Малък (Обик-

новен) щипок  

Cobitis 

elongatoides 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
0 

 

0 

 

0 

Балканска 

черна мряна 

Barbus 

meridionalis 

petenyi 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
0 

 

0 

 

0 

 

Очаквани влияния и степен на въздействие върху безгръбначните животни пред-

мет на опазване в защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол 

Безгръбначни (Invertebrata) 

На територията на защитената зона предмет на опазване са 6 вида безгръбначни 

животни, от които един вид Алпийски сечко (Rosalia alpina) е приоритетен. 
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Таблица 35 Видове безгръбначни животни предмет на опазване в защитената зона 

и техните оценки 

 

Код  

 

Име 

М
ес

тн
а 

П
о

п
у

л
. 

П
о

п
у

л
. 

О
п

аз
в
. 

И
зо

л
и

р
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Ц
я
л
.О

ц
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1087* Алпийски сечко (Rosalia alpina)  С В С В 

1032 Овална речна мида (Unio crassus)  С В С В 

1083 Голям еленов рогач (Lucanus cervus)  С С С С 

1089 Голям буков сечко (Morimus asper funereus)  С С С С 

4064 Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis)  А А С А 

1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)  С С С С 

 

 1087*Алпийски сечко (Rosalia alpina) 

 

Местообитания. Обитава стари широколистни гори. Развива се предимно по бук 

(Fagus), също по Carpinus, Fraxinus, Ulmus, Acer, Alnus, Castanea, Crataegus, Juglands, 

Larix, Querqus, Salix, Tilia. Възрастните екземпляри се срещат по стари дървета в про-

цес на загниване. Ларвите са ксилофаги, живеят в гниеща дървесина на стари живи или 

мъртви дървета, като се хранят с нея. 

Оценка на популацията в зоната. До края на 2012 г. не са установени георефери-

рани находища в защитената зона. Липсват подходящи и  потенциални местообита-

ния. Съгласно Специфичната информация получена в резултат на проект: "Картира-не 

и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I" по време на теренно изследване не са установени подходящи за развитието на 

вида местообитания, което определя защитената зона като неподходяща за Rosalia 

alpina, поради липса на каквато и да е трофична база за ларвите на вида. Отсъства, как-

то предпочитано хранително растение на ларвите - обикновения бук, така и други по-

тенциални растения-гостоприемници. Широколистните гори в зоната са представени от 

ксерофитни формации, които не предоставят подходящи условия за вида. В тази връзка 

се препоръчва 1087 Rosalia alpina в зоната да се изключи от стандартния формуляр 

до намирането на доказателствен материал. 

 1083 Голям еленов рогач (Lucanus cervus) 

Разпространение. В България е известен от редица находища, сравнително равномер-

но разпределени из цялата страна. В северна България се среща от най-ниските и топли 

части до към 1000 m, докато в южните райони на страната има данни, че е намиран до 

1500 m надморска височина. 

Местообитания. Обитава покрайнини на просветни широколистни и смесени гори. 

Ларвите се развиват в гнила дървесина на дънери, пънове и корени на Quercus, Tilia, 

Fagus, Salix, Populus, Corylus, Fraxinus, Castanea, овощни дървета (череша), рядко е 

намиран в иглолистни дървета, както и в стари паркове и градини. 

Оценка на популацията в зоната. До края на 2012 г. са установени общо 9 георефери-

рани находища. Общата площ на подходящите местообитания е 1483.91ha, а общата 

площ на потенциалните местообитания е 1987.33ha. Увредените територии са 3.0 % от 

площта на известните находища на вида м защитената зона. 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: Неблагоприятно –  
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незадоволително състояние. 

Оценка на популацията в границите на ОУП. Предвиденото в ОУП на община Лев-

ски устройствено зониране не засяга горска растителност на територията на защитената 

зона, която може да бъде местообитание на вида. Устройственото зониране за развитие 

на алтернативно земеделие засяга земеделски обработваеми земи – орни ниви, които са 

антропогенно и техногенно повлияни през годините на тяхното използване за произ-

водство на селскостопанска продукция и не представляват местообитание за вида.  

Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат пригодни, потенциални и 

оптимални местообитания на целевия вид. 

Очаквани въздействия по време на прилагането на ОУП. 

Не се очакват. 

 1089 Буков сечко (Morimus asper funereus)  

 

Разпространение. В България се среща предимно в предпланините (Предбалкан, Кра-

ище) и планините (Стара планина, Витоша, Средна гора, Рила, Малешевска планина, 

Западни и Централни Родопи, Беласица и Славянка), както и в Лудогорието.  

Местообитание. Обитава предимно широколистни и смесени гори (Fagus, Populus, 

Tilia, Acer, Salix, Carpinus, Quercus и др.), но също така се среща и в иглолистни гори. 

Оценка на популацията в зоната. До края на 2012 г. не са установени геореферирани 

находища на вида в защитената зона. При извършеното ново картиране през 2011-2012 

г. от МОСВ е променена категорията на вида от R- рядък на Р – наличен. 

Общата площ на подходящите местообитания е 1292.43 ha, а общата площ на потенци-

алните местообитания 1692.75 ha. Опожарените територии са 5.2 % от площта на по-

тенциалните местообитания на вида в зоната. 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: Неблагоприятно – 

незадоволително състояние. 

Оценка на популацията в границите на ОУП. Не е регистриран в териториалния 

обсег на устройствените зони заложени в Общия устройствен план на община Левски. 

Устройственото зониране нe засяга горски масиви и горска растителност. Най-голям 

дял при устройственото зониране имат устройствените зони за развитие на алтернатив-

но земеделие. Предвидените за тази цел поземлени имоти са обработваеми земеделски 

земи, които и в момента се използват по предназначение и не представляват пригодни 

или потенциални местообитания за вида. 

Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат пригодни, потенциални и 

оптимални местообитания на целевия вид. 

Очаквани въздействия по време на прилагането на ОУП. 

Не се очакват. 

 1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)  

Разпространение. В България се среща предимно в северните и източни части на  

страната.  
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Местообитание. Обитава стари широколистни гори. Развива се предимно по дъбове 

(Quercus), по-рядко се среща по Castanea, Betula, Salix, Fraxinus, Ulmus, Juglands и 

Corylus. Ларвите са ксилофаги, живеят в гниеща дървесина на стари или мъртви дърве-

та, с която се хранят. 

Оценка на популацията в зоната. Липсват известни находища на вида в зоната. До 

края на 2012 г. не са установени геореферирани находища на целевия вид в защитената 

зона. Общата площ на подходящите местообитания е 544.71 ha, а общата площ на по-

тенциалните местообитания 1067.20ha. Опожарените територии са 6.5 % от площта на 

потенциалните местообитания на вида в зоната. 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: Неблагоприятно- 

незадоволително. 

Оценка на популацията в границите на ОУП. Предвиденото в ОУП устройствено 

зониране засяга площи от поземления земеделски фонд – обработваеми земи – орни 

ниви, както и изоставени ниви. В обхвата на тази територия отсъстват подходящи и 

потенциални местообитания за целевия вид определени с проект "Картиране и опреде-

ляне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I". 

Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат пригодни, потенциални и 

оптимални местообитания на целевия вид. 

Очаквани въздействия по време на прилагането на ОУП. 

Не се очакват. 

 1032 Овална речна мида (Unio crassus) 

Разпространение в България. Сладководен вид. Обитава реките от Черноморския и 

Егейския басейн на територията на България.  

Местообитания. Среща се в долните течения на реките, богати на кислород, с пясъч-

но-глинест-тинест характер на речното дъно. 

Оценка на популацията в зоната. За периода 2011-2012 г. са установени 6 георе-

ферирани находища на целевия вид в защитената зона. В изследваните 7 трансекта от 

по 100 mPPP

2
PPP са установени общо 619 екземпляра (131 живи + 488 черупки) от целевия 

вид. Средната стойност на обилието на вида в зоната е 0,88 екз./m PPP

2
PPP (Ab = 0,88±0,8). 

Площта на ефективно заетите местообитания от вида е 92,85 ha. Общата площ на по-

тенциалните местообитания е 211,59 ha. 

Обща оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зо-

ната: Благоприятно състояние. 

Оценка на популацията в границите на ОУП. Върху територията, подлежаща на 

устройствено зониране не е установен, поради липса на подходящи местообитания. В 

разглеждания ОУП не се предвиждат дейности, които да засягат повърхностните водни 

басейни. Предвиденото в ОУП устройствено зониране за алтернативно земеделие е да 

се реализира на обработваеми, орни земи, които и до момента се използват по пред-

назначение за производство на селскостопанска продукция. Устройствените зони свър-

зани с производствена дейност и парково строителство ще бъдат реализирани на паси-

ща, мери или изоставени орни земи, които не са местообитание на целевия вид. С ОУП 
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не се засягат водни площи, промяна на водния режим, хидрохимията или корекция на 

речни корита. 

Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат пригодни, потенциални и 

оптимални местообитания на целевия вид. 

Очаквани въздействия по време на прилагането на ОУП. 

Не се очакват. 

 4064 Ивичест теодоксус (Тheodoxus transversalis) 

Разпространение в България: В миналото често срещан, а понастоящем сравнително  

рядък вид, съобщаван главно за р. Дунав и долните течения на някои от нейните по-

големи притоци. 

Местообитания. Обитава водоеми с чиста вода и твърда основа на речните легла, пре-

димно с каменисто дъно. Установяван е от 7 до 200 м.н.в., като преобладава в зоната до 

50 м.надм.в. Литореофилен вид, който се среща в бавно течащи, чисти и богати на кис-

лород води при скорост на водата 0.29-1.01 m/s, температура 9-22°C, кислородно съ-

държание 5,55-9,50 mg/l, твърдост 8,32-14,6 dH° и киселинност pH=7,5-8,3 (Русев, 

1966а; Angelov, 2000a; Георгиев, 2013; http://www.animalbase.uni-goettingen.de). 

Оценка на популацията в зоната. За периода 2011-2012 г. са установени 5 георефе-

рирани находища на вида в защитената зона. В изследваните 7 трансекта от по 100 m PPP

2
PPP 

са установени 14 екземпляра (14 черупки) от целевия вид. Средната стойност на обили-

ето на вида в зоната е 0,02 екз./m PPP

2
PPP (Ab = 0,02±0,05). Площта на ефективно заетите мес-

тообитания от вида, в които е намерен през периода на изследването е 91,00 ha. Общата 

площ на потенциалните местообитания е 128,44 ha. 

Обща оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зо-

ната: Благоприятно състояние. 

Оценка на популацията в границите на ОУП. Не е установен. При изграждане на 

устройствените зони предвидени в ОУП не се засягат повърхностни водни басейни. 

При устройственото зониране предвидено за алтернативно земеделие ще бъдат използ-

вани обработваеми и днес орни ниви, които не са местообитание на вида. На тази тери-

тория няма водни обекти, които да бъдат потенциални местообитания на вида. 

Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат пригодни, потенциални и 

оптимални местообитания на целевия вид. С устройственото зониране не се очаква 

влошаване качеството на потенциалните местообитания на вида, по време на тяхното 

изграждане. Не се очаква промяна в естествения хидрологичен режим на реките, в кои-

то е установен, поради тяхната отдалеченост от терена на бъдещите устройствени зони. 

Производствените зони не са свързани с производства, които ще заустват отпадни во-

ди, които могат да променят хидрохимията на водните обекти и с това да влошат усло-

вията на местообитание за вида.  

Очаквани въздействия по време на прилагането на ОУП. 

Не се очакват. 

Оценка на риска за видовете безгръбначни предмет на опазване в защитената 

зона 

Обобщеното въздействие, от реализацията на ОУП върху безгръбначните, вклю- 
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чени в предмета на опазване на защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол и сте-

пента на въздействие е представено в следващата Таблица. 

Таблица 36 Обобщеното въздействие, от реализацията на плана, върху безгръб-

начните животни в защитената зона 

Безгръбначни животни, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степен на въздействие 

Алпийски сечко Rosalia alpina 0 Не се очаква въздействие 

Голям еленов рогач Lucanus cervus 0 Не се очаква въздействие 
Голям буков сечко Morimus asper funereus 0 Не се очаква въздействие 
Обикновен сечко Cerambyx cerdo 0 Не се очаква въздействие 
Овална речна мида Unio crassus 0 Не се очаква въздействие 
Ивичест теодоксус Theodoxus transversalis 0 Не се очаква въздействие 
 

Очаквани влияния и степен на въздействие върху земноводни предмет на опазва-

не в защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол 

В резултат на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ на територията на защитената зона е 

установен 1 вид от клас земноводни - Червенокоремна бумка (Bombina bombina). 

Таблица 37 Земноводни предмет на опазване в зоната и тяхната оценка 
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1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina) Р С А В А 

 

 1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina)  

UUUУточнениеUUU. В информацията предоставена за вида от проведеното картиране през 2011-2012 г. от МОСВ 

видът е представен под две различни имена отнасящи се до два различни вида. Под името   Жълтокоремна 

бумка (Bombina variagata) – карти и при отваряне на файла е представена карта на разпространение на  

Bombina bombina (Червенокоремна бумка). Под името Bombina bombina (Червенокоремна бумка) – е предста-

вен доклад за този вид. В случая има разминаване на имената и вероятно картите се отнасят до червеноко-

ремната бумка.  

Статут: Закон за биологичното разнообразие - Приложение II, III, Световна червена 

книга -LC, Бернска конвенция - Приложение II, Директива  на Европейския съвет - 

Приложение II, IV. 

Разпространение в България. Среща се в низинните и равнините части на страната 

както и в някои нискохълмисти райони на Дунавската равнина, Тракийската низина, 

черноморското крайбрежие.  

Местообитания. Обитава блата, езера, язовири, бавнотечащи участъци на реки, край- 

речни водоеми, канали, оризища, корита на чешми, локви и др. Среща се от морското 

равнище до около 450 m надм. в. (на Деветашкото плато). 

Оценка на популацията в зоната. Присъствието на целевия вид е регистрирано с 

точни географски координати и в рамките на полевите проучвания в зоната с 1 неполо-

во зрял екземпляр. На територията на община Левски е установено присъст-вието на 

вида северно от с. Трънчовица, край р. Осъм на оптимални местообитания за  

вида. 

Оценка на популацията на територията на ОУП. При реализиране на ОУП ще бъдат  
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използвани обработваеми земеделски земи, както и някои изоставени ниви, трайни на-

саждение за развитие ва алтернативно земеделие в общината, на които няма водни ба-

сейни като местообитание на вида. Предвидените устройствени зони не засягат повър-

хностни водоеми и влажните зони около тях, които могат да бъдат местообитание на 

вида.  

Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат потенциални и оптимални 

местообитания на целевия вид. Установеното местообитание на вида в района на Трън-

човица остава извън границите на устройственото зониране предвидено в ОУП с изг-

раждане на паркова зона 1/ЗпRRR1, RRRуспоредно на река Осъм. С реализиране на ОУП не се 

очаква влошаване качеството на потенциалните местообитания на вида, по време на 

неговото реализиране. Определените в ОУП терени за изграждане на нови устройстве-

ни зони са до урбанизирани територии, обработваеми земеделски земи или терени под-

ложени на антропогенно въздействие до населени места, отдалечени от водни обекти, с 

изключение на обработваеми ниви, или пасища, които се намират до налични водни 

канали. Съгласно предоставената от МОСВ информация за резултатите на проведеното 

картиране на местообитанията на вида в защитената зона през 2011-2012 г. има вероят-

ност да бъдат засегнати слабо пригодни местообитания на вида на изоставени ниви 

(поземлен имот 733450.0.56, 733450.0.48) разположени на 230 метра от канал с размери 

съответно 0.3 ha и 83mPPP

2
PPP. Трябва да се отбележи, че голяма част от обработ-ваемите 

земеделски земи, трайни овощни насаждения, лозови масиви и изоставени орни ниви 

се намират в непосредствена близост до съществуващи изградени водни канали. Гра-

ничещите части на тези поземлени имоти могат да бъдат местообитание на вида по 

време на неговата хибернация през зимния период, извън водните площи. Всички тези 

площи запазват своето предназначение и в бъдеще ще се използват, като площи за про-

изводство на селскостопанска продукция, което не намалява сухоземните местообита-

нията на целевия вид през определен период на техния живот.  

Очаквани въздействия по време на прилагане на ОУП. 

Потенциални заплахи за местообитанията. При реализиране на устройствена зона за 

алтернативно земеделие 12/За в землището на с. Трънчовица ще бъдат засегнати 3.082 

ha от изоставени необработваеми земеделски ниви, вероятни местообитания на вида по 

време на техния сухоземен начин на живот (хибернация), които могат да бъдат отнесе-

ни към слабо пригодни местообитания съгласно приложената карта на местообитания-

та на вида в зоната.  

Площ на местообитанието в 

национален мащаб 

(hа) 

Площ на местообитанието 

в община Левски 

(hа) 

Площ на местообитанието в 

защитената зона 

(hа) 

5979.429 4746.872 2054,03  

При реализиране на устройствена зона 12/За ще бъдат засегнати 0.3082 ha, което е 

0.005% от площта на картираните местообитания на вида в страната, 0.006% от площта 

на местообитанието в защитената зона на територията на община Левски и 0.015% от  

площта на местообитанието на вида в защитената зона.  

Въздействие – Слабо.  Степен на въздействие – 1. 
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Фиг. 61 Засегнати местообитания на Bombina bombina,  с. Трънчовица 

Оценка на риска за видовете земноводни предмет на опазване в защитената зона 

Фрагментация на местообитания. Не се очаква фрагментиране на местообитания на 

вида. Зонирането, което е предвидено не засяга пригодни и оптимални местообитания 

на целевия вид. 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Прекъсване на биокоридори. Потенциалните биокоридори на вида са крайбрежните 

ивици на реките, както и големите и малките дерета, които остават извън обсега на 

строителство на устройствените зони предвидени в ОУП. 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Безпокойство. Целевият вид е слабо чувствителен към различните източници на безпо-

койство – увеличено човешко присъствие, шум и светлинно замърсяване. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Смъртност. Не се очаква, поради незасягане от устройствените зони на пригодни и 

оптимални местообитания на вида. 

Степен на въздействие – 0  

Обобщеното въздействие, от реализацията на ОУП върху земноводните, включе-

ни в предмета на опазване на защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол и сте-

пента на въздействие е представено в следващата Таблица 38. 

Таблица 38 Обобщеното въздействие, от реализацията на плана върху земно-

водните, включени в предмета на опазване на защитена зона „Обнова – Караман 

дол“ 

Безгръбначни животни, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степен на въздействие 

Червенокоремна бумка Bombina bombina 0 Не се очаква въздействие 

Поземелен имот  

733450.0.56, 

733450.0,48 

(жълто) 
 



Общ устройствен план на община Левски 
 

Възложител община Левски 206 

 

 Очаквани влияния и  степен на въздействие върху влечугите предмет на опазва-

не в защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол 

За територията на защитена зона „Обнова – Караман дол“ се посочват 4 вида вле-

чуги предмет на защита. 

 Таблица 39 Влечуги предмет на опазване в зоната и тяхната оценка 

  
Код 

 

Име 

М
ес

т
н

а
 

П
о

п
у

л
. 

П
о

п
у

л
. 

О
п

а
зв

. 

И
зо

л
и

р
. 

Ц
я

л
.О

ц
. 

5194 (1279) Пъстър смок – Elaphe sauromates P C A C B 

1220 Обикновена блатна костенурка  

Emys orbicularis orbicularis C C A C A 

1219 Шипобедрена сухоземна костенурка  

 Testudo graeca ibera V C A C B 

1217 Шипоопашата сухоземна костенурка -

Eurotestudo hermanni boettgeri V C A C B 

 

 5194 (1279) Пъстър смок  (Elaphe sаuromates) 

Статут: ЗБР - Приложение II, III; Червена книга на Р. България -EN; Дир. 92/43/ЕЕС -

Приложение II, ІV; Бернска конвенция - Приложение II. 

Разпространение в България. Сравнително запазени са популациите на места в Из-

точните Родопи, Тунджанския край, Сакар и Странджа, но и там видът е рядък. Уста-

новен е и в нови находища в Северна България (Никополско), Шуменско, Черноморс-

кото крайбрежие между р. Батова и с. Китен, Бесапарските възвишения южно от Па-

зарджик, Асеновградско, Хасковско, Свиленградско, Средецко. Всички находища у нас 

са до 400 m надм. в. Има само няколко сигурни сведения за находки северно от Стара 

планина и в западната половина на Горнотракийската равнина. 

Местообитания. Предимно места с редки гори и храсти или със степен вид растител-

ност, където предпочита валози, долове и др. Навлиза и в покрайнините на блата в тър-

сене на гнезда на птици. Понякога се среща в много влажни места по бреговете на го-

леми реки и блата. 

Оценка на популацията в зоната. През последните шест години видът не е устано-

вен в границите на защитената зона. Няма информация за намиране на целевия вид в 

защитената зона, разположена на територията на община Левски. 

Оценка на популацията на територията на ОУП. По време на теренните проучвания  

на териториите на бъдещите устройствени зони, включени в ОУП, видът не е устано-

вен. 

Въздействия 

Очаквани въздействия по време на строителството      

Потенциални заплахи за местообитанията. Независимо, че по време на проекта Кар-

тиране и определяне на природозащитното състояние на природни местооби-тания и 

видове – фаза I, видът не е установен на територията на защитената зона, както и  на 

територията на зоната в границите на община Левски, при реализацията на ОУП ще 

бъдат засегнати площи от местообитания на вида в землището на с. Трънчовица при 

изграждане на устройствена зона 12/За за развитие на алтернативно земеделие,  част от 
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пасище за парк - 1/ЗпRRR1RRR в землището на с. Козар Белене при изграждане на устройствена 

зона 20/За ще бъдат засегнати площи от изоставени ниви, землището на с. Варана изос-

тавени обработваеми ниви за алтернативно земеделие 23/За, в землището на Левски 

част от естествена ливада е определена за алтернативно земеделие – 25/За. 

Таблица 40 Пригодност на засегнати местообитания на Elaphe sаuromates 

 

Населено място 

Засегнато мес-

тообитание от 

УЗ,  

НТП 

Поземлен имот 

Площ (ha) 

Пригодност на 

местообитанията 

на Elaphe 

suromates 

 

 

Устройствена 

зона 

с. Трънчовица Изоставени ниви 73345.0.46  =2.0 

73345.0.48=  1.25 

Слабо пригодни 12/За 

с. Трънчовица Пасище 73345.0.140=0.0423  Слабо пригодни 1/ЗпRRR1 

 

с. Изгрев 

 

Пасища 

32531.0.144 =1.5 

32531.0.155= 0.25 

32531.0.198= 1.9 

32531.0.200=1.8 

 

Слабо пригодни 

 

4/ЗпRRR1 

 

 

с. Градище 

 

 

Изоставени ниви 

17556.0.61 = 3.07 

17556.0.68=0.35 

17556.0.53=15.6 

17556.0.433= 0.44 

17556.0.450= 0.9 

17556.0.52= 2.2 

 

 

Слабо пригодни 

 

 

26/За 

с. Градище Пасище 17556.386.3 = 12.2. Слабо пригодни 26/За 

 

с. Козар Белене 

 

Храсти 

37647.0.157=0.17 

37647.0.158=1.24 

37647.0.163=0.22 

 

Слабо пригодни 

 

6/ЗпRRR1 

с. Козар Белене Изоставени ниви 37647.0.285= 1.38 

37647.13.9= 0.96 

46841.0.67 = 2.4 

Слабо пригодни 20/За 

с. Козар Белене Изоставени ниви 37647.13.9 =0.96 Слабо пригодни  8/ПпRRR1 

 

 

с. Варана 

 

 

Изоставени ниви, 

Лозови масиви 

10080.13.16=0.0076 

10080.0.40=0.95 

10080.13.43=0.16 

10080.13.31=0.7 

10080.13.45= 0.24 

10080.13.187= 0.18 

10080.13.205= 0.33 

10080.13.40= 0.9 

10080.13.92= 1.64 

 

 

Слабо пригодни 

 

 

23/За 

с. Малчика Изоставени ниви 46841.0.67 = 2.36 

46841.0.83= 2.0 

Слабо пригодни  20/За 

 

с. Асеновци 

 

Естествени ливади  

00761.50.29.= 0.168 

00761.50.6. = 0.168 

00761.50.7 = 0.899 

 

Слабо пригодни 

 

25/За 

                  Общо  51.002 Слабо пригодни  

   
Площ на местообитанието в 

национален мащаб 

(hа) 

Площ на местообитанието 

в община Левски 

(hа) 

Площ на местообитанието в 

защитената зона 

(hа) 

7040.423 5389.391 

 

4023,65 
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При реализиране на устройствените зони в землищата на посочените населени места 

ще бъдат засегнати общо 51.002 ha от слабо пригодни местообитания на пъстрия смок  

(Elaphe  sаuromates), което е 1.26% от общата картирана площ на местообитанието на 

вида в зоната, 0.72% от площта на местообитанието в страната и 0.9% от картираната 

площ на местообитанието в зоната на територията на община Левски. В случая трябва 

да се вземе под внимание и факта, че  част от включените площи, като местообитание 

на вида, основно са изоставени обработваеми ниви и лозови масиви, разположени до 

канали и стари корита на р. Осъм. 

 

Фиг. 62 Засегнати местообитания на Elaphe sаuromates, с. Трънчовица 

 

Фиг. 63  Засегнати местообитания на Elaphe sauromates, с. Изгрев от 4/ЗпRRR1 

73345.0.46 

73345.0.48 

4/Зп1 

32531.0.144, 32531.0.155 

32531.0.198,  32531.0.200 
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Фиг. 64 Засегнати местообитания на Elaphe sauromates, с. Градище 

 
Фиг. 65 Засегнати пасища, местообитание на Elaphe sauromates, Градище 

 
Фиг. 66 Засегнати местообитания (храсти) на Elaphe sauromates, с. Козар Белене 

Изоставени ниви 

17556.0.53, 17556.0.61 

Изоставени ниви 

17556.0.53, 17556.0.61 

17556.0.433 
17556.0.450 

17556.386.3 

37647.0.157, 37647.0.158, 37647.0.163 



Общ устройствен план на община Левски 
 

Възложител община Левски 210 

 

 
Фиг. 67 Засегнати местообитания (изоставени ниви) на Elaphe sauromates,  

с. Козар Белене 

, 

Фиг. 68 Засегнати местообитания (лозови масиви) на Elaphe sauromates, с. Варана 

 
Фиг. 69 Засегнати местообитания (изоставени ниви) на Elaphe sauromates, с. Козар Белене 

37647.0.285 

37647.13.9 

 

Лозови 

масиви 

Лозови 

маси-

ви 

Лозови 

масиви 

 

46841.0.67 
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Фиг.70 Засегнати местообитания (изоставени ниви) на Elaphe sauromates,  

с. Варана 

 
Фиг.71  Засегнати местообитания (изоставени ниви) на Elaphe sauromates, с.Козар Белене 

 
Фиг. 72 Засегнати местообитания (естествени ливади) на Elaphe sauromates, с.Асеновци 

10080.13.16, 10080.13.43, 

10080.13.31, 10080.13.45, 

10080.13.187, 10080.13.205,  

10080.0.40 

8/Пп1 

37647.13.9 

00761.50.29, 00761.50.6 

00761.50.7 Ливади 
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Предвид отсъствието на вида на територията на защитената зона и засегнатата 

площ от слабо пригодни местообитания, въздействието се оценява като слабо на този 

етап  от проучване на защитената зона. В случай, че видът бъде установен при разра-

ботването на отделните ПУП ще се направи цялостна оценка на засегнатите площи, 

които са местообитание на вида. 

Въздействие – Слабо. 

Степен на въздействие – 1. 

Фрагментация на местообитания. Според Специфичната информация получена в ре-

зултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на при-

родни местообитания и видове - фаза I" и представената карта се вижда, че като цяло 

местообитанията на вида са средно свързани, а на отделни участъци добре свързани. 

Реализирането на устройствените зони, в посочените землища, частично ще фрагмен-

тират местообитанието на вида без това да се отрази на ПС в рамките на защитената 

зона. 

Прекъсване на биокоридори. Не се очаква. С изграждане на посочените устройствени 

зони не се пресичат биокоридори на вида в зоната. По-голямата част от включените в 

ОУП терени са изоставени обработваеми земеделски земи, които отново ще използват 

своите функции на земеделски земи.  

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Безпокойство. Не е изключено безпокойство по време на изграждане на устройстве-

ните зони, ако видът е установен в защитената зона. Въздействието може да бъде опре-

делено, като краткосрочно, до завършване изграждането на устройствените зони.  

Въздействие - Незначително. 

Степен на въздействие – 1. 

Смъртност. Не е изключено по време на изграждане на устройствените зони отделни 

индивиди да бъдат прегазени от използваната транспортна техника или селскосто-

панска техника, но броят на възможните жертви на този етап не може да бъде прогно-

зирано, поради отсъствие на вида и данни за популацията на вида в зоната. 

Въздействие – Не се очаква.  

Степен на въздействие – 0  

Таблица 41 Вероятните въздействия върху Elaphe sаuromates от изменение на Об-

щия устройствен  план 

 

Въздействия\Параметри 

 

Брой индивиди 

 

Площ местообитания 

Биокоридори по доли-

ните на реките (извън 

и в зоната) 

Унищожаване или увреждане 

на местообитания. 
Не се очаква  въздействие 

Очаква се въздействие 

върху 58.002 ha слабо 

пригодни 

 

Не се очаква въздействие 

 Граници (екотон) на местооби-

танието  
Не се очаква  въздействие 

Очаква се слабо въздейст-

вие 

Не се очаква  въздейст-

вие 

Фрагментация Очаква се въздействие Очаква  се въздействие  Не се очаква въздействие 

Смъртност на индивиди  

 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Прекъсване на биокоридори Не се очаква въздействие Очаква се  въздействие 
Не се очаква въздейст-

вие 

Повишена опасност от пожари Очаква се въздействие Очаква се  въздействие Не се очаква въздейст-
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вие 

Опасност от инциденти замър-

сявания  от точкови източници 

или аварии  

Не се очаква  въздействие Очаква се  въздействие 
Не се очаква  въздейст-

вие 

Кумулативно въздействие 
Не се очаква кумулативно 

въздействие 

Очаква се слабо кумула-

тивно въздействие 

Не се очаква кумула-

тивно въздействие 

 

 1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis orbicularis) 

Статут. 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 (слаб риск).  

Местообитания. Характерен за реките и стоящите водоеми в цялата страна - блата, 

мочури, язовири, напоителни канали, езера в пясъчни кариери, разливи, средните и 

долни течения на реките. Среща се в равнините и ниските части на планините в цялата 

страна от морското равнище до около 1100 m надм. в. (в Лозенската планина). 

Оценка на популацията в зоната. В рамките на полевите проучвания в зоната са ус-

тановени 74 екземпляра, от които 10 мъжки, 8 женски и 1 неполово зрял. Изследвани са 

6 отделни трансекта в местообитания на вида с различна степен на пригодност, с обща 

дължина 61146,13 m. Средната стойност на обилието на вида е 1,51 екз. на 1000 m (Ab 

= 1,01±0,08). Минималният отчетен брой на костенурките е 0,08 екз. на 1000 m, а мак-

сималният – 2,57 екз. на 1000 m. В стандартния формуляр видът е отбелязан, като ти-

пичен (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 възс-

тановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, незави-

симо от оценката на възможностите за възстановяване). Степента на изолира-ност на 

популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана 

популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на 

обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност на 

местообитанията в зоната са: 

1) Отсъствие (клас 0): 4748,18 ha (44,17% % от цялата територия на зоната) 

2) Слабо пригодни (клас 1): 2409,57 ha (22,42%) 

3) Пригодни (клас 2): 2671,45 ha (24,85%) 

4) Оптимални(клас 3): 919,48 ha (8,55%). 

Обща оценка по четирите критерия на ПС за вида: Неблагоприятно – незадоволи-

телно състояние в зоната. 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Левски. Ефективно заети 

местообитания на целевия вид в защитената зона на територията на община Левски са в 

землището на с. Градище и с. Трънчовица. При направения полеви преглед на терените 

предвидени за изграждане на нови устройствени зони целевият вид не е установен, по-

ради разположение на предвидените устройствени зони извън обсега на повърхностни 

водни обекта. 

Въздействия 
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Очаквани въздействия по време на строителството      

Потенциални заплахи за местообитанията. В проектираните площи за устройствено 

зониране не попадат потенциални местообитания на вида. Ефективното заето местоо-

битание на Emys orbicularis orbicularis при с. Градище и с. Трънчовица е отдалечено и 

извън териториалните граници на новите устройствени зони. Предви-дените в ОУП на 

община Левски територии за нови устройствени зони засягат открити сухоземни мес-

тообитания на целевия вид за яйцеснасяне - припечни, песъкливи терени в близост до 

водоемите, храсталаци, и други в рамките на пригодните местообитания.  

При реализиране на някои от устройствените зони, в границите на отделните зем-

лища на населените места, се засяга част от местообитанията на целевия вид. Това са 

предимно изоставени ниви или пасища разположени в непосредствена близост до съ-

ществуващите канали, стари корита на река Осъм. 

Таблица 42 Пригодност на засегнати местообитания на Emys orbicularis orbicularis 

 

Населено място 

Засегнато мес-

тообитание от 

УЗ 

НТП 

Поземлен имот 

Площ (ha) 

Пригодност на 

местообитанията 

на Emys orbicularis 

orbicularis 

 

Устройствена 

зона 

с. Трънчовица Изоставени ниви 

до канал 

73345.0.46  =2.0 

73345.0.48=  1.25 

Слабо пригодни 12/За 

 

с. Трънчовица 

 

Пасище до река 

73345.0.140 = 0.04 

73345.0.94 = 1.07 

73345.0. 96 = 0.05 

73345.0.366 = 3.3 

73345.0.377 = 2.57 

 

Слабо пригодни 

 

1/ЗпRRR1 

 

 

с. Козар Белене 

 

 

Пасища до старо 

корито на р. Осъм 

37647.0.148 = 2.0 

37647.0.150 = 4.0 

37647.0.151 = 0.2 

37647.0.153 = 0.14 

37647.0.162 = 0.05 

37647.0.164 = 0.025 

37647.0.165 = 0.1 

 

 

Слабо пригодни 

 

 

6/ЗпRRR1 

 

с. Козар Белене 

Храсти до старо 

корито на р. Осъм 

37647.0.157=0.17 

37647.0.158=1.24 

37647.0.163=0.22 

 

 

Слабо пригодни 

 

 

 

6/ЗпRRR1 

с. Козар Белене Изоставени орни 

ниви до р. Осъм 

46841.0.67 = 2.36   

с. Българене Зеленчукови гра-

дини до старо 

корито на р. Осъм 

 

0.6 

 

Слабо пригодни 

 

8/За 

с. Градище Пасище до старо 

корито на р. Осъм, 

и р. Осъм 

17556.386.3 =12.2 Слабо пригодни  26/За 

с. Малчика Изоставени орни 

ниви до канали 

46841.0.83 = 2.0 Слабо пригодни 20/За 

с. Варана Изоставени ниви 

до канали 

10080.0.40 = 0.95 

 

Слабо пригодни 22/За 

с. Варана Част от овощна 

градина до канали 

10080.0.84 = 0.9 Слабо пригодни 22/За 

           Общо  37.41   
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Площ местообитанието в наци-

онален мащаб 

(hа) 

Площ на местообитанието 

в община Левски 

(hа) 

Площ на местообитанието в 

защитената зона 

(hа) 

60004.95 48198.56 
 

2671,45 

 

При реализиране на ОУП включените устройствени зони 8/За, 12/За, 20/За, 22/За, 

26/За, 1/ЗпRRR1 и RRR6/ЗпRRR1RRR ще засегнат сухоземни местообитания на вида, разположени главно 

до канали, стари речни корита на р. Осъм и канали. Общата засегната площ е 37.41 ha, 

което е 1.4% от общата картирана площ на местообитанията в защитената зона, 0.06% 

от площта в страната и 0.08% от площта на местообитанията в защитената зона на те-

риторията на община Левски. 

 
Фиг.73 Засегнати местообитания на Emys orbicularis orbicularis, с. Трънчовица 

 
Фиг. 74 Засегнати местообитания на Emys orbicularis orbicularis, с. Козар Белене 

 

73345.0.46 

73345.0.48 

До канал 

73345.0.140, 73345.0.94  

73345.0. 96, 73345.0.366 

73345.0.377 

Пасище до р. Осъм 

37647.0.157, 37647.0.158 

37647.0.163 
Храсти до старо корито на р. 

Осъм 
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Фрагментация на местообитания. В дадения случай не се очаква фрагментиране, а 

отнемане на част от пригодните местообитания на вида по дължина на речното корито, 

което не разделя местообитанието на части и не го прави непреодолимо препятствие. 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Прекъсване на биокоридори. Не се очаква. Водните площи на реката, влажните места и 

дерета не се засягат. 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Безпокойство. Целевият вид е слабо чувствителен към различните източници на безпо-

койство – увеличено човешко присъствие, шум и светлинно замърсяване. 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Смъртност. Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0 . 

 
Фиг. 75  Засегнати местообитания (пасище) на Emys orbicularis orbicularis, с. Козар Белене 

 
Фиг. 76 Засегнати местообитания (изоставени ниви) на Emys orbicularis orbicularis, 

с. Козар Белене 

37647.0.148, 37647.0.150  

37647.0.151, 37647.0.153 

37647.0.162, 37647.0.164 

37647.0.165 

До старо корито на р. Осъм 

 

46841.0.83 

46841.0.67 

37647.0.285 
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Фиг. 77 Засегнати местообитания на Emys orbicularis orbicularis, с. Българене 

 
Фиг. 78 Засегнати местообитания на Emys orbicularis orbicularis, с. Градище 

 
Фиг.79  Засегнати местообитания на Emys orbicularis orbicularis, с. Варана 

Част от зелен-

чукови гра-

дини до стари 

корита на р. 

Осъм – 0.6 ha 

Пасище до старо 

корито на р. Осъм  

10080.0.40 

10080.0.84 
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Таблица 43 Вероятните въздействия върху Emys orbicularis orbicularis, от изме-

нение на Общия устройствен  план на община Левски 

 

Въздействия\Параметри 

 

Брой индивиди 

 

Площ местообитания 

Биокоридори по доли-

ните на реките (извън 

и в зоната) 

Унищожаване или увреждане 

на местообитания. 
Не се очаква  въздействие 

Очаква се въздействие 

върху  37.41 ha    

 

Не се очаква въздействие 

 Граници (екотон) на местооби-

танието  
Очаква  се въздействие Не се очаква  въздействие 

Не се очаква  въздейст-

вие 

Фрагментация Не се очаква въздействие Не се очаква  въздействие Не се очаква въздействие 

Смъртност на индивиди  

 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Прекъсване на биокоридори Не се очаква въздействие 
Не се очаква  въздействие Не се очаква въздейст-

вие 

Повишена опасност от пожари Очаква  се въздействие 
Очаква  се въздействие Не се очаква въздейст-

вие 

Опасност от инциденти замър-

сявания  от точкови източници 

или аварии  

Очаква  се въздействие 

Очаква се  въздействие 
Не се очаква  въздейст-

вие 

Кумулативно въздействие 
Не се очаква кумулативно 

въздействие 

Очаква  се слабо кумула-

тивно въздействие 
Не се очаква кумула-

тивно въздействие 

 1219. Шипобедрена сухоземна костенурка (Testudo graeca ibera) 

Статут. ЗБР – Приложение ІІ, ІІІ, Директива 92/43/ЕЕС, Приложение ІІ,ІV, Бернска  

конвенция – Приложение ІІ, Червена книга на Р. България – EN; IUCN – VU, CITES –  

Приложение ІІ. 

Местообитания. Предпочита нископланински и хълмисти райони, обрасли с храстова  

и тревиста растителност. Видът е пряко свързан и с разредени дъбови гори. Среща се 

от морското равнище до около 1400 – 1450 m надм. в. (в Малешевска планина и Ограж- 

ден). 

Оценка на популацията в зоната. В рамките на полевите проучвания в зоната е уста-

новен 1 екземпляр (мъжки). Изследвани са 6 отделни трансекта в местообитания на 

вида с различна степен на пригодност, с обща дължина 61 146 m. Отчетената стойност 

на обилието на вида е 0,10 екз. на 1000 m (Ab = 0,10).  

В стандартния формуляр видът е отбелязан, като много рядък (V). Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 

страната се оценява на (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 въз-

можностите 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 оце-

нява на (В) добра стойност. 

Общата пригодна площ в зоната според потенциалното местообитание на вида е  

889,38 ha. Обща оценка по четирите критерия на ПС за вида: Неблагоприятно – 

незадоволително състояние в зоната. 

 Оценка на популацията в границите на ОУП на община Левски. В границите на  
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защитената зона,  на територията на община Левски, видът е установен при големия 

завой на р. Осъм при с. Трънчовица, до десния бряг на реката, където се намира издън-

кова гора от летен дъб, клен и бряст в местност „Кривицата“. При направения теренен 

оглед на териториите определени в ОУП за нови устройствени зони целевият вид не е 

установен, но е потвърдено наличието на слабо пригодни местообитания в землището 

на с. Трънчовица, с. Козар Белене, с. Аспарухово, с. Варана и с. Градище.  

Очаквани въздействия по време на строителството      

Потенциални заплахи за местообитанията. При реализиране на устройствените зони 

заложени в проекта за ОУП на община Левски се засягат части от пригодните местоо-

битания на вида. 

Таблица 44  Пригодност на засегнати местообитания на Testudo graeca ibera 

 

Населено място 

Засегнато местооби-

тание от УЗ,  

НТП 

 

Поземлен имот 

Площ (ha) 

 

Пригодност на мес-

тообитанията  

 

 

Устройствена 

зона 

с. Трънчовица Пасища 73345.0.94 = 1.07 

73345.0.366 = 3.3 

73345.0.377 = 2.27 

Слабо пригодни 1/ЗпRRR1 

с. Трънчовица Изоставени ниви                  =   4.57 Слабо пригодни 12/За 

 

 

с. Козар Белене 

 

 

Пасище 

37647.0.148 = 2.00 

37647.0.150 = 4.00 

37647.0.151 = 0.20 

37647.0.153 = 0.14 

37647.0.162 = 0.05 

37647.0.164= 0.025 

37647.0.165 = 0.10 

  

 

6/ЗпRRR1 

с. Козар Белене Част от овощна градина                       =0.70 Слабо пригодни 20/За 

 

с. Козар Белене 

Храсти до старо корито 

на р. Осъм 

37647.0.157=0.17 

37647.0.158=1.24 

37647.0.163=0.22 

 

Слабо пригодни 

 

6/ЗпRRR1 

с. Козар Белене Изоставени орни ниви 37647.13.9 = 0.888 

37647.55.46 = 1.47 

Слабо пригодни 8/ПпRRR1 

 

с. Изгрев 

 

Пасище до селото 

32531.0.144 = 1.5 

32531.0.185 = 1.1 

32531.0.198 = 1.5 

32531.0.200 = 0.4 

 

Слабо пригодни 

 

4/ЗпRRR1 

 

с. Аспарухово 

 

Пасище  

00802.0.56 = 0.239 

(1) 

00802.0.45 = 1.138 

(2) 

 

Слабо пригодни 

 

9/ПпRRR1 

с. Варана Изоставени орни земи 10080.13.16= 0.408 

10080.0.40 = 0.909 

Слабо пригодни 22/За 

 

с. Варана 

 

Лозови насаждения 

10080.0.117=1.855 

10080.0.110=4.746 

10080.0.92 = 1.529 

10080.0.93 = 1.023 

 

Слабо пригодни 

 

22/За 

 

с. Градище 

 

Изоставени ниви 

17556.386.1= 1.385 

17556.0.61 = 1.465 

17556.0.53 = 2.346 

Слабо пригодни  

26/За 

с. Българене Затревени ниви 07274.50.10= 0.488 

07274.50.9= 0.378 

07274.50.11= 0.368 

Слабо пригодни 17/За 

                 Общо  46.190   
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Площ на местообитанието в 

национален мащаб 

(hа) 

Площ на местообитанието 

в община Левски 

(hа) 

Площ на местообитанието в 

защитената зона 

(hа) 

  4105.83 3018.454 
688.89 

 

Ефективно заето местообитание от целевия вид в землището на с. Трънчовица, до 

р. Осъм не се засяга от устройственото зониране, включено в ОУП. Общо при реализи-

ране на всички устройствени зони предвидени в ОУП и посочени в таблицата се зася-

гат 46.190 ha от слабо пригодните местообитания на вида в зоната, което е 6.7% от мес-

тообитанието на вида в защитената зона. В национален мащаб това е 1.1% от картира-

ната площ на местообитанието и 1.5% от местообитанието в зоната на територията на 

община Левски.  

Предвид изключително рядкото срещане на вида на територията на защитената 

зона и засегнатата площ от неговите слабо пригодни местообитания  въздействието се 

оценява като средно на този етап от проучване на защитената зона. При бъдещи реали-

зации на ПУП при извършване на оценка на въздействието ще се конкретизират въз-

действията и мерките, които трябва да бъдат взети за тяхното редуциране. 

Въздействие – Средно. 

Степен на въздействие – 4. 

 
Фиг. 80  Засегнати местообитания на Testudo graeca ibera, с. Трънчовица 

Фрагментация на местообитания. Според Специфичната информация получена в ре-

зултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на при-

родни местообитания и видове - фаза I" и представената карта се вижда, че  като цяло 

в защитената зона липсва свързаност на местообитанията на вида. Реализирането на 

устройствените зони върху затревени ниви, пасища и мери частично ще фрагмен-тират 

местообитанието на вида без това да се отрази на ПС в рамките на защитената зона. 

73345.0.94, 73345.0.366,  

73345.0.377 -Пасище 
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Фиг. 81  Засегнати местообитания (храсти) на Testudo graeca ibera, с. Козар Белене 

 
Фиг.  82 Засегнати местообитания (пасища) на Testudo graeca ibera, с. Козар Белене 

Прекъсване на биокоридори. Не се очаква. С изграждане на посочените устройствени  

зони не се пресичат биокоридори на вида в зоната.  

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

37647.0.157,  
37647.0.158 

37647.0.163 

Храсти до 
старо корито 

на р. Осъм 

 

37647.0.148, 37647.0.150  

37647.0.151, 37647.0.153 

37647.0.162, 37647.0.164 

37647.0.165 Пасище до 

 Старо корито на р. Осъм 
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Фиг. 83  Засегнати местообитания (трайни насаждения) на Testudo graeca ibera, 

с. Козар Белене 

Безпокойство. Целевият вид е слабо чувствителен към различните източници на безпо-

койство – увеличено човешко присъствие, шум и светлинно замърсяване. Не е изклю-

чено безпокойство по време на реализиране на устройствените зони, ако видът е уста-

новен в тези места на защитената зона. Въздействието може да бъде определено, като 

краткосрочно, до завършване на устройствените зони. 

Въздействие - Незначително. 

Степен на въздействие – 1. 

 
Фиг. 84  Засегнати местообитания Тestudo graeca ibera, с. Козар Белене 

Трайни 

насаждения 

0.70 ha 

37647.55.46 

Изоставени 

ниви – 8/Пп1 

10080.13.16 

Изоставени 

ниви  
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Смъртност. Не е изключено по време на реализиране на устройствените зони отделни 

индивиди да бъдат прегазени от използваната транспортна техника и селскостопанска 

техника, но броят на възможните жертви на този етап не може да бъде прогнозирано, 

поради отсъствие на данни за популацията на вида в зоната. 

Въздействие – Не се очаква.  

Степен на въздействие – 0  

 Фиг. 85  Засегнати местообитания (пасище) на Testudo graeca ibera, с. Аспарухово 9/ПпRRR1 

 
Фиг. 86  Засегнати местообитания (затревени ниви 17/За) на Testudo graeca ibera, 

с. Българене - 17/За 

 
Фиг. 87 Засегнати местообитания (лозови насаждения) Testudo graeca ibera,с. Варана 

00802.0.56 
Пасище 00802.0.45 

Пасище 

10080.0.117 

Лозя 

10080.0.110 

Лозя 10080.0.92 

Лозя 

07274.50.10 
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Фиг. 88  Засегнати местообитания (овощни насаждения и изоставени ниви) на  

Testudo graeca ibera, с. Варана 

 
Фиг. 89  Засегнати местообитания (изоставени ниви) на Testudo graeca ibera, 

 с. Градище 

 
Фиг. 90  Засегнати местообитания (изоставени орни ниви) на Testudo graeca ibera, 

с. Градище 

17556.386.1 

Изоставени 

ниви 

17556.0.61 

Изоставени 

ниви 

17556.0.53 

Изоставени 

ниви 

10080.13.16 

Изоставени 

ниви 

10080.0.40 

Изоставени 

ниви 
10080.0.93 

Изоставени 

ниви 
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Фиг. 91  Засегнати местообитания (Зеленчукови градини) на Testudo graeca ibera 

с. Българене 

Направената оценка на засегнатите местообитания на Шипобедрената сухоземна 

костенурка (Testudo graeca ibera) е по представените от МОСВ координати. При терен-

ните огледи на тези местообитания се констатира, че много от тях не са подходящи за 

вида поради разположение на някои от представените местообитания до пътна инфрас-

труктура или други антропогенно повлияни места. Така например засегнати местооби-

тания при изграждане на устройствена зона 17/За при с. Българене са затревени ниви, 

част от които се намира непосредствено до пътната артерия за Плевен. Подобен е слу-

чая с устройствена зона 9/ПпRRR1RRR в началото на с. Аспарухово предвидена на пасище до 

пътна артерия за град Левски и последните къщи на селото, които постоянно са изло-

жени на негативно антропогенно въздействие от страна на живеещите в тази част на 

селото, преминаващ черен път през пасището, натоварена пътна артерия. Тези части от 

местообитанието не могат да бъдат ефективно използвани.  

При с. Козар Белене е предвидена устройствена зона 8/Пп RRR1RRR върху изоставени зе-

меделски земи, разположени до съществуващия стопански двор и последните къщи на 

селото. В землището на същото населено място се предвижда и устройствена зона за 

парк – 6/ЗпRRR1RRR на антропогенно повлиян терен до старото корито на р. Осъм определен, 

като пасище. В действителност този терен е до самото село, има изградено игрище и не 

отговаря на неговото описание на пасище. Освен това тази площ е изолирана от нали-

чието на висока предпазна дига с р. Осъм, стопански двор и къщите на селото.  Състо-

янието на цялата тази площ не отговаря на критериите за местообитание на вида. Раз-

положението на разгледаните терени в бъдеще все повече ще бъдат подложени на ант-

ропогенен натиск, което не ги прави пригодни местообитания на целевия вид. В мо-

мента по-голямата част от тях са замърсени с битови отпадъци.   

Таблица 45 Вероятните въздействия върху Testudo graeca ibera от изменение на 

Общия устройствен  план 
 

Въздействия\Параметри 

 

Брой индивиди 

 

Площ местообитания 

Биокоридори по доли-

ните на реките (извън 

и в зоната) 

Унищожаване или увреждане 

на местообитания. 
Не се очаква  въздействие 

Очаква се въздействие 

върху  46.190 ha слабо 

пригодни 

 

Не се очаква въздействие 

 Граници (екотон) на местооби-

танието  
Не се очаква  въздействие 

Очаква се слабо въздейст-

вие 

Не се очаква  въздейст-

вие 

Част от зелен-

чукова градина 
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Фрагментация Очаква се въздействие Очаква  се въздействие  Не се очаква въздействие 

Смъртност на индивиди  

 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Прекъсване на биокоридори Не се очаква въздействие Очаква се  въздействие 
Не се очаква въздейст-

вие 

Повишена опасност от пожари Не се очаква  въздействие Очаква се  въздействие 
Не се очаква въздейст-

вие 

Опасност от инциденти замър-

сявания  от точкови източници 

или аварии  

Не се очаква  въздействие Очаква се  въздействие 
Не се очаква  въздейст-

вие 

Кумулативно въздействие 
Не се очаква кумулативно 

въздействие 

Очаква се слабо кумула-

тивно въздействие 

Не се очаква кумула-

тивно въздействие 

  

 1217 Шипоопашата сухоземна костенурка (Eurotestudo hermanni boettgeri) 

 

Статут. Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, 

Бернска конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, Черве-

на книга-категория застрашен, IUCN 2011.1–категория уязвим, CITES – Приложение 2.  

Местообитания. Предпочита нископланински и хълмисти райони, обрасли с храстова  

и тревиста растителност. Видът е пряко свързан и с разредени дъбови гори. Среща се 

от морското равнище до около 1400 – 1450 m надм. в. 

Оценка на популацията в зоната. В рамките на полевите проучвания в зоната няма 

установени екземпляри при изследвани 6 отделни трансекта в местообитания на вида 

с различна степен на пригодност, с обща дължина 61146,13 m. В стандартния формуляр 

видът е отбелязан, като много рядък (V). Размерът и плътността на популацията на 

вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (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. Цялостна-

та оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност. 

Съгласно Специфична информация получена в резултат на проект: "Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I" (МОСВ, 2013) общата пригодна площ според потенциалното местообитание на 

вида е 594,02 ha. 

 Обща оценка по четирите критерия на ПС за вида: Неблагоприятно – незадово-

лително състояние в зоната. 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Левски. На територията на 

защитената зона в границите на община Левски видът не е установен. На по-голямата 

част от територията на общината липсват подходящи местообитания за този вид. На 

отделни места в землището на с. Асеновци, с. Варана, с. Козар Белене има установени 

слабо пригодни местообитания на вида. При направения оглед на терените определени 

за нови устройствени зони не е установени присъствието на вида, което е потвърдено и 

от местното население в отделните населени места,  но е потвърдено на тази територия 

наличие на слабо пригодни местообитания на вида. 
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Въздействия 

Очаквани въздействия по време на строителството      

Потенциални заплахи за местообитанията. При практическото реализиране на уст-

ройствените зони включени в ОУП се засягат слабо пригодни местообитания на вида в 

землището на с. Трънчовица, с. Козар Белене, с. Аспарухово, с. Варана и с. Градище. 

 Таблица 46 Пригодност на засегнати местообитания на Eurotestudo hermanni boettgeri 

 

Населено място 

Засегнато мес-

тообитание от 

УЗ,  

НТП 

Поземлен имот 

Площ (ha) 

Пригодност на 

местообитанията 

на  

 

 

Устройствена 

зона 

 

с. Козар Белене 

 

Изоставени орни 

земи 

37647.55.46= 0.817 

37647.14.5 = 0.254 

46841.0.67 = 1.53 

 

Слабо пригодни 

8/ЗпRRR1RRR  

с. Варана Лозови насажде-

ния 

10080.0.117 = 5.37 

10080.0.110= 4.565 

10080.0.92 = 0.102 

 22/За 

с. Варана Изоставени орни 

земи 

10080.0.187 = 1.7   21/За 

с. Градище Изоставени ниви 17556.0.53= 13.372 

17556.0.68 = 0.353 

 26/За 

с. Градище Трайни насажде-

ния 

17556.386.6= 0.813   

               Общо  28.876   

 
Площ на местообитанието в 

национален мащаб 

(hа) 

Площ на местообитанието 

в община Левски 

(hа) 

Площ на местообитанието в 

защитената зона 

(hа) 

1616.488 1301.343 994,68 

Общо при изграждане на включените в ОУП устройствени зони се засягат 28.876 

ha от слабо пригодни местообитания, което е 2.9% от общо картираните слабо при-

годни местообитания на вида в защитената зона, 1.78% от площта на местообитанието 

в страната и 2.2% от площта на местообитанието в защитената зона на територията на 

община Левски. Въздействието може да бъде намалено при прилагане на определени 

подходящи смекчаващи мерки. 

Въздействие – Средно 

Степен на въздействие – 4   
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Фиг. 92 Засегнати местообитания (изоставени орни ниви)на Eurotestudo hermanni boettgeri,  

 

  
Фиг. 93 Засегнати местообитания (изоставени орни ниви) 

на Eurotestudo hermanni boettgeri, с. Градище 

Фрагментация на местообитания. При изграждане на устройствените зони се очаква 

фрагментиране на сухоземни слабо пригодни местообитания в землището на с. Трън-

човица, с. Козар Белене, с. Аспарухово, с. Варана и с. Градище. Въздействието няма да 

доведе до промяна на ПС на вида в защитената зона  и се определя като средно. 

Въздействие – Средно.  

Степен на въздействие – 4. 

Прекъсване на биокоридори. Няма основание да се смята, че засегнатата територия 

представлява биокоридор за вида. При изграждане на устройствените зони не се зася-

гат дерета, влажни места, които могат да бъдат потенциални биокоридори на вида. 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

17556.0.53 

37647.14.5 

Изоставени 

ниви 8/Пп1 

37647.55.46 

Изоставени 

ниви  8/Пп1 

46841.0.67 

Изоставени 

ниви 20/За 

17556.0.68 
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Фиг.94 Засегнати местообитания (лозя) на Eurotestudo hermanni boettgeri, с. Варана 

 

 
Фиг. 95 Засегнати местообитания (Трайни насаждения) на Eurotestudo hermanni 

boettgeri, Градище 

  

Безпокойство. Целевият вид е слабо чувствителен към различните източници на безпо-

койство – увеличено човешко присъствие, шум и светлинно замърсяване. Възможно е 

да има безпокойство по време на реализиране на устройствените зони, в райони където 

Разорана нива 

10080.0.92 

10080.0.117 

17556.386.6 
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се установи наличието на вида. На този етап видът отсъства от защитената зона. Въз-

действието е краткосрочно за периода на изграждане на устройствените зони. 

Въздействие - Незначително. 

Степен на въздействие – 1. 

Смъртност. През периода на изграждане на отделните устройствени зони е възможно  

да има засегнати отделни екземпляри (ако такива вече има в защитената зона) или да 

бъдат жертва на събиране от работниците. Това ще има временен характер до завърш-

ване на изграждането. При експлоатация на устройствените зони е възможно събиране 

на индивиди, или прегазване от МПС, което може да промени ПС на вида в зоната (ако 

е установено неговото присъствие) от Неблагоприятно – незадово-лително състоя-

ние до неблагоприятно - лошо. Въздействието може да бъде нама-лено при прилагане 

на подходящи мерки. 

Въздействие – Слабо. 

Степен на въздействие – 2 . 

Таблица 47 Вероятните въздействия върху Eurotestudo hermanni boettgeri, от изме-

нение на Общия устройствен  план 

 

Въздействия\Параметри 

 

Брой индивиди 

 

Площ местообитания 

Биокоридори по доли-

ните на реките (извън 

и в зоната) 

Унищожаване или увреждане 

на местообитания. 
Не се очаква въздействие 

Очаква се въздействие 

върху 28.876 ha от слабо 

пригодни местообитанията 

 

Не се очаква въздействие 

 Граници (екотон) на местооби-

танието  
Очаква  се въздействие 

Очаква се слабо въздейст-

вие 

Не се очаква  въздейст-

вие 

Фрагментация Очаква се въздействие Очаква се въздействие Не се очаква въздействие 

Смъртност на индивиди  

 
Очаква се въздействие Не се очаква въздействие 

Не се очаква въздейст-

вие 

Прекъсване на биокоридори Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 
Не се очаква въздейст-

вие 

Повишена опасност от пожари Не се очаква  въздействие Очаква се  въздействие 
Не се очаква въздейст-

вие 

Опасност от инциденти замър-

сявания  от точкови източници 

или аварии  

Очаква се  въздействие, 

което е в зоната 
Очаква се  въздействие Очаква се  въздействие 

Кумулативно въздействие 
Очаква се кумулативно 

въздействие 

Очаква се слабо кумула-

тивно въздействие 

Не се очаква кумула-

тивно въздействие 
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Таблица 48 Идентификация на очакваното влияние и въздействие от ОУП на об-

щина Левски върху популациите на видовете земноводни и влечуги, включени в 

предмета на опазване на защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол 

 

 

Българско име 

 

 

 Латинско име 

 

Начин на 

въздейст-

вие 

 

 

 

 

Времетраене 

 

Продължител-

ност 

К
у

м
у

л
а

т
и

в
ен

 еф
ек

т
 

 

Вид на 

въздейст-

вието 

 

Критерий 

П
р

я
к

о
 

Н
еп

р
я

к
о

 

В
р

ем
ен

н
о

 

П
о

ст
о

я
н

н
о
 

К
р

а
т
к

о
т
р

. 

С
р

ед
н

о
т
р

. 

Д
ъ

л
г
о

т
р

. 

О
т
р

и
ц

а
т
ел

н
о

 

П
о

л
о

ж
и

т
ел

н
о

 

З
а

г
у
б

а
 н

а
 п

л
о

щ
 

%
 

К
а

ч
ест

в
о

 

П
ер

сп
ек

т
и

в
и

 

Червенокоремна 

бумка 

Bombina 

bombina 

0 + + 0 + 0 0 + + 0 0.015 0 0 

Шипобедрена 

костенурка 

Testudo 

graeca ibera 

0 + + 0 + 0 0 0 + 0 6.5 0 0 

Шипоопашата 

костенурка 

Еurotestudo 

hermanni 

boettgeri 
0 + + 0 + 0 0 0 + 0 2.9 0 0 

Обикновена 

блатна косте-

нурка 

Emys 

orbicularis 

orbicularis 

0 + + 0 + 0 0 + + 0 1.4 0 0 

Пъстър смок   Elaphe 

sаuromates 
0 + + 0 + 0 0 + + 0 1.26 0 0 

 

С практическото реализиране на устройствените зони предвидени в ОУП, реално ще бъ-

дат засегнати 44.956  ha слабо пригодни местообитания,  което е 6.5% от  площта на 

местообитанието в защитената зона за вида Шипобедрена сухоземна костенурка (Testu-

do graeca ibera) както и 28.876 ha от слабо пригодни местообитания на вида Шипо-

опашата сухоземна костенурка (Eurotestudo hermanni boettgeri), което е 2.9 от площта на 

местообитанието в границите на защитената зона. При установени добре развиващи се 

популации на двата вида сухоземни костенурки в защитената зона това може да промени 

техния ПС в зоната от Неблагоприятно – незадоволително състояние до неблаго-

приятно-лошо  

5.6.5  Бозайници (Mammalia) 

Планираните в ОУП на община Левски нови устройствени зони на територията  

на защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол са обработваеми земеделски земи 

(орни ниви), изоставени орни ниви с тревна покривка и храсти, пасища и земи с трайни 

насаждения, подложени на антропогенно и техногенно въздействие. За територията на 

защитената зоната  са включени 6  вида бозайници: 

 

Код 

 

Име 

М
ес

т
н

а
 

П
о

п
у

л
. 
 

П
о

п
у

л
. 
 

О
п

а
зв

. 
 

И
зо

л
и

р
. 

 

Ц
я

л
.О

ц
. 

 

1355 Видра (Lutra lutra)  С А С А 

1352 Европейски вълк (Canis lupus)      

2609 Черногръд (Добружански) хомяк  

(Mesocricetus newtoni) V С В С С 

1335 Лалугер (Spermophilus citellus)  С С А С А 
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2633 Европейски пъстър пор (Vormela peregusna) P С А С А 

2633 Степен пор (Mustela eversmannii eversmannii) R C A C A 

 

Разред Хищници (Carnivora) 

 1355 Видра  (Lutra lutra) 

Статут. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – 

Приложение II, CITES – Приложение I, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, Чер-

вена книга на България – категория застрашен.  

Местообитания. Обитава естествени речни течения и затворени водоеми със старици  

и изобилна крайбрежна растителност – лонгози, елшаци и тръстики (ниски брегове) и  

хранителна база 40 kg/hа. 

Оценка на популацията в зоната. 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); Сте-

пента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оце-

нява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната 

оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. По 

проект Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни место-

обитания и видове - фаза I е установена относителна численост на видрата в зоната  

0,16 инд./кm, изчисленият запас на видрата в зоната е 14 индивида. 

Площта на водоемите и на бреговете им, подходящи за обитаване от видрата е 

1456,33 ha. Дължината на речните участъци и изкуствените канали в зоната, подходя-

щи за обитаване от видрата е 88,49 km, а площта на бреговете им e 1087,56 ha. Покри-

тието с дървесно-храстова растителност в крайбрежните зони с ширина 20 m варира от 

50% до 100%, което гарантира достатъчно места за бърлоги и укрития, и е благоприят-

но за съществуването на вида. 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: Благоприятно. 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Левски. На територията, 

включена в ОУП за изграждане на нови устройствени зони не е установено присъстви-

ето на вида. Предвидените терени са обработваеми ниви, земи с трайни насаждения, 

зеленчукови градини, пасища и мери, както и изоставени земеделски земи. Устройст-

веното зониране не засяга крайбрежните части на р. Осъм и нейните притоци, които са 

евентуални местообитания на вида. По време на реализиране на устройственото зони-

ране могат да бъдат засегнати местообитания на вида попадащи в някои от посочените 

земи разположени в непосредствена близост до съществуващите канали и стари корита 

на р. Осъм. При реализиране на парк 1/Зп RRR1 RRRпри с. Трънчовица, разположен до р. Осъм 

се засяга малка част от крайбрежните пасища. Подобно е положението и при реализи-

ране на 4/ЗпRRR1 RRRпредвиден при с. Изгрев върху пасище. До такива водни тела са разпо-

ложени и изоставени орни ниви и зеленчукови градини в с. Българене, с. Изгрев, с. 

Малчика, с. Козар Белене, с. Аспарухово и с. Варана. 

Въздействия 
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Очаквани въздействия по време на строителството      

Потенциални заплахи за местообитанията. По време на проекта Картиране и опреде-

ляне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I, е 

направена инвентаризация на вида в зоната по бреговете на  река Осъм и на един язо-

вир. Присъствието на вида в зоната е установена на база открити следи от този вид. 

Реализиране на устройствените зони за алтернативно земеделие е свързано с разработ-

ване на земеделски земи – ниви, които и понастоящем се използват за получаване на 

селскостопанска продукция, пасища. Устройственото зониране свързано с Пп RRR1 Rее пред-

видено на терени до урбанизирани територии и такива подложени на антропогенно 

въздействие, както и използване на пасища, които не могат да бъдат определени като 

местообитание на вида. При реализиране на  устройствена зона 1/Зп RRR1 RRRв с. Трънчовица 

ще бъде използван терен в непосредствена близост до коритото на р. Осъм и отнемане 

на част от пригодни местообитания на целевия вид. При Козар Белене се засяга храсто-

ва растителност около старо корито на р. Осъм, което в момента е силно замърсено от 

битови отпадъци от селото. При с. Градище се предвижда да бъдат усвоени за зониране 

пасища и изоставени орни земи до старо корито на р. Осъм. При с. Малчика са предви-

дени за зониране изоставени орни ниви разположени до част от старото корито на р. 

Осъм. Зонирането в с. Козар Белене ще засегне изоставени ниви до съществуващите 

напоителни канали. Изоставени орни ниво до канали ще бъдат използвани за устройст-

вено зониране За – алтернативно земеделие в землището на с. Варана. Зеленчуковите 

градини разположени до старите меандрите на река Осъм в землището на с. Българене 

ще бъдат засегнати от устройственото зониране с 0.3 ha. 

Таблица 49  Пригодност на засегнати местообитания на Lutra lutra 

 

Населено място 

Засегнато мес-

тообитание от 

УЗ,  

НТП 

 

Поземлен имот 

Площ (ha) 

 

Пригодност на 

местообитанията  

 

 

Устройствена 

зона 

 

с. Трънчовица 

Пасища до р. 

Осъм 

73345.0.94 = 1.07 

73345.0.366 = 3.4 

73345.0.377 = 0.12 

 

Слабо пригодни 

 

1/ЗпRRR1 

 

с. Козар Белене  

Храсти до старо 

корито на р. Осъм 

37647.0.157= 0.004  

37647.0.158 = 1.1 

37647.0.163 = 0.20 

 

Слабо пригодни 

 

6/ЗпRRR1 

с. Козар Белене Изоставени  ниви 37647.0.324 = 0.72 

 

Слабо пригодни 20/За 

с. Градище Изоставени  ниви  Слабо пригодни 26/За 

 

 

с. Градище 

 

Пасища, изоста-

вени ниво до язо-

вир  и канали 

17556.386. 3 = 2.55 

17556.438.05 -0.26 

17556.0.61 = 2.45 

17556.0.73 = 1.32 

17556.0. 68 = 0.30 

 

 

 

Слабо пригодни 

 

 

26/За 

с. Малчика Изоставени  ниви 

до канал 

46841.0.83 = 2.0 

 

Слабо пригодни 20/За 

 

 

с. Изгрев  

 

 

Пасище  

32531.0.144 = 1.38 

32531.0.185 = 1.73 

32531.0.198 = 1.27 

32531.0.200 = 1.77 

73345.103.71= 0.28 

 

 

Слабо пригодни 

 

 

4/ЗпRRR1 
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32531.0.164= 0524 

 

с. Българене 

Зеленчукова гра-

дина до стари 

меандри на р. 

Осъм 

 

0.3 

 

Слабо пригодни 

 

18/За 

 

 

с. Варана 

 

 

Изоставени ниви 

10080.0.92 = 0.35 

10080.0.110 = 0.46 

10080.0.40= .00233 

10080.0.43 = 0.27 

10080.0.31 = 0.8 

10080.0.45 = 0.4 

10080.0.205 = 0.45 

 

 

Слабо пригодни 

 

 

23/За 

            Общо  22.558   

 

Площ на местообитанието в защитената зона 

(hа) 
Площ на местообитанието в община Левски 

(hа) 
1456.332 1066.382 

 

При реализиране на устройственото зониране предвидено в ОУП ще бъдат засег-

нати 22.558 ha  от местообитанията на вида  на територията на защитената зона, което е 

2.1% от картираната площ на местообитания в защитената зона на територията на об-

щина Левски и 1.5% от площта на местообитанието в страната. 

Въздействие - Средно 

Степен на въздействие – 4. 

 

Фиг. 96 Засегнати местообитания на Lutra lutra, с. Трънчовица 

73345.0.94,  

73345.0.366, 

73345.0.377  

Пасище 
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Фиг. 97  Засегнати местообитания на Lutra lutra, с. Градище 

 

Фиг. 98 Засегнати местообитания на Lutra lutra, с. Козар Белене, с. Малчика 

При останалите маркирани в предоставената информация от МОСВ за местообитания-

та на вида земеделски земи се засягат обработваеми земи, които не се намират до воден 

обект. Това вероятни се дължи на неточното маркиране на границите на местообитани-

ето, което не съвпада с тези на земеделските земи, и засяга чест от тях.  

37647.0.157, 37647.0.158, 

37647.0.163 - храсти 
  
  
 
37647.0.158 
37647.0.163 
Храсти до старо корито 
на р. Осъм 

 

46841.0.83 

Изоставени 

ниви до канал 

37647.0.324 

Изоставени ниви 

до канал 

Нивата вече е изо-

рана  

 

Изоставени ниви и 

пасища до старо 

корито на р. Осъм 

17556.386. 3  

17556.0.61 

17556.0. 68 

17556.438.05 

17556.0.73 
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Фиг. 99 Засегнати местообитания на Lutra lutra, с. Варана 

Тези засегнати площи не може да бъдат местообитание на вида. 

Фрагментация на местообитания. В зоната не е установена фрагментация на местоо-

битанията. На територията на община Левски единственото ефективно заето местооби-

тание от вида е посочено в участъка на р. Осъм попадащ в землището на с. Асеновци. 

Предвиденото устройствено зониране в ОУП не засяга ефективно заети местообитания 

на целевия вид.  

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

 
Фиг. 100 Засегнати местообитания (зеленчукови градини) на Lutra lutra,  

с. Българене 

Прекъсване на биокоридори. Основен биокоридор за вида в зоната са р. Осъм и влива-

щите се в нея реки. Прекъсване на биокоридори по време на реализиране на устрой-

10080.0.40 

Изоставени ниви 

10080.0.92 Лозя 
10080.0.110 Лозя 10080.0.187 Изос-

тавени ниви до 

ж.п. линия 

Зеленчукови градини 

– засегнати 0.3 ha 
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ствените зони не се очаква, тъй като не се предвижда изграждане на технически съо-

ръжения засягащи тези реки и техните крайбрежни част или тяхното преместване. 

Въздейства - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Безпокойство. Този вид е средно чувствителен към безпокойство. По време на изграж-

дане на устройствените зони и при експлоатация  не се очаква безпокойство поради 

отдалеченост на ефективно заетото местообитание от видрата от тази територия. Въз-

можно е безпокойство по време на реализиране на устройствена зона 1/Зп RRR1RRR при с. 

Трънчовица, в случаите когато в този район се установи присъствието на целевия вид. 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Смъртност. Този вид се отличава с голяма предпазливост, за да се очаква неговото 

унищожаване от превозни средства в района по време на реализиране и експлоатация 

на устройствените зони. Освен това неговите ефективно заети местообитания са отда-

лечени от тази територия и обитаващите я видове не са изложени на риск. 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Таблица 50  Оценка на вероятните въздействия върху местообитанията на Lutra lutra 

 

Параметри  на 

Въздействия 

 

Популация 

 

Площ местообита-

ния 

Биокоридори между зоните 

и свързаност на местообита-

нията вътре в зоните (липса 

на фрагментация) 

Унищожаване или 

увреждане на местоо-

битания 

 

Очаква се слабо въздействие 

Очаква се въздейст-

вие върху  22.558 ha 

 

Не се очаква въздействие 

Смъртност на индиви-

ди 

Не се очаква въздействие Не се очаква въз-

действие 
Не се очаква въздействие 

Опасност от пожари 
Не се очаква въздействие Не се очаква въз-

действие 
Не се очаква въздействие 

Системно безпокойст-

во 

Не се очаква въздействие Не се очаква въз-

действие 

Не се очаква въздействие 

Прекъсване на био-

коридори 

Не се очаква въздействие Не се очаква въз-

действие 

Не се очаква въздействие 

 

 1352 Европейски вълк (Canis lupus) 

Статут. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, ЗЛ, Бернска конвен-

ция – Приложение II, CITES – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 4, 

Червена книга на България – категория застрашен.  

Местообитания. Предпочита трудно достъпни планински райони с гори, храсталаци, 

скали, ждрела, ливади. 

Оценка на популацията в зоната. При извършеното картиране по проект "Картиране 

и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове –

фаза I", видът не е установен в защитената зона. Потенциалните местообитания на 

вида са извън границите на защитената зона и не са регистрирани ефективно заети мес-

тообитания на нейна територия. В границите на защитената зона няма местооби-тания, 

подходящи за сърцевинна зона за европейския вълк, както и подходящи нефраг- 

ментирани местообитания за вида. 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на типа природно местообитание за  
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зоната: Неблагоприятно-незадоволително. 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Левски. Терените на тери-

торията предвидени в ОУП за изграждане на нови устройствени зони, както и разгово-

рите с местното население, не потвърдиха да има присъствие на вълци в района. 

Въздействия 

Очаквани въздействия по време на строителството      

Потенциални заплахи за местообитанията. На територията на бъдещите устройстве-

ни зони отсъстват потенциални местообитания на вида. В защитената зона и частта, 

която е в община Левски няма потенциални местообитания на този целеви вид. 

Въздействие – Не се очаква 

Степен на въздействие – 0. 

Фрагментация на местообитания. Защитената зоната е силно фрагментирана от обра-

ботваеми земи, ливади и пътища, което представлява бариера за вида. Практи-ческото 

реализиране на устройствените зони не засяга потенциални и ефективно заети местоо-

битания на вида и местообитанията подходящи за сърцевинна зона за евро-пейския 

вълк и фрагментиране не се очаква. 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Прекъсване на биокоридори. Защитената зона практически няма подходящи место-

обитания за вълци и е фрагментирана по отношение на едрата бозайна фауна. Устройс-

твеното зониране предвидено в ОУП на община Левски не прекъсва биоко-ридори на 

този вид. 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Безпокойство. В границите на защитената зона няма местообитания, пригодни за сър-

цевинна зона. Въздействието върху вероятно преминаващи индивиди не се очаква, тъй 

като засегнатата територия от устройственото зониране е разположена на открито, бли-

зо до населено място и антропогенно повлияни съседни територии, което прави това 

място неподходящо за обитания от вида. 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Смъртност. Целевият вид не е установен в границите на защитената зона. Освен това 

в зоната отсъстват местообитания за сърцевинна зона на целевия вид. Смъртност на 

индивиди е малко вероятно. 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Таблица 51 Оценка на вероятните въздействия върху местообитанията на вида 

Canis lupus 

Въздействия\Параметри Брой индивиди Площ местообитания Биокоридори 

 

Унищожаване или уврежда-

не на местообитания на вида 
Не се очаква се въздействие Не се очаква се въздействие  Не се очаква въздействие 
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Смъртност на индивиди Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Прекъсване на биокоридори 

Не се очаква въздействие в 

границите на защитената 

зона 

Не се очаква въздействие в 

границите на защитената 

зона 

Не се очаква въздействие 

Повишена опасност от 

пожари 
Не се очаква се въздействие Не се очаква се въздействие Не се очаква се въздействие 

Опасност от битово и др. 

замърсявания (напр. ава-

рии в инфраструктура) 

Не се очаква се 

въздействие 
Очаква се въздействие 

Не се очаква се въздейст-

вие 

Кумулативно въздействие 
Не се очаква кумулативно 

въздействие 

Очаква се незначително 

кумулативно въздействие 

Не се очаква Кумулативно 

въздействие 

 

 2635 Европейски пъстър пор (Vormela peregusna) 

Статут. Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, 

Бернска конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 

2011.1– категория застрашен.  

Разпространение н България. Обитава мозаечно равнините, котловинните полета, 

безлесни терени в полупланински райони. Най-често срещан е в Дунавската равнина 

(най-вече източната ù част), Горнотракийската низина (особено в района на р. Тунджа), 

централната част на западните покрайнини на страната (Пернишка област и района на 

Драгоман), района на Източните Родопи, Дервентски възвишения и Сакар. Численост - 

около 2000 индивида (без новородените) при вероятна плътност 1 индивид/10 kmPPP

2
PPP.  

Местообитания. Среща се основно в открити местообитания (степи, пасища, пустеещи  

земи, каменисти райони, лозя, градини), но е регистриран и в гори. Местообитанията 

му често съвпадат с тези на лалугера и хомяците, които представляват оптимална пляч-

ка за вида. Счита се, че предпочита сухи местообитания, но се среща и в по-влажни 

такива. По принцип избягва високите части на планините и големите горски масиви. 

Оценка на популацията в зоната. Пъстрият пор не е регистриран с преки методи по 

време на теренната работа в зона. В стандартния формуляр е отчетено, че липсват вся-

какви цифрови 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 въз-

можностите за възстановяване). Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (С) е неизолирана популация в широк обхват 

на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оце-

нява на (А) отлична стойност. 

Общата площ на подходящите за пъстрия пор местообитания в зоната възлиза на 

73,516 км² (7351.6 хектара), което означава , че защитената зона предлага относително 

големи по площ подходящи за целевия вид местообитания, значими за поддържане на 

популацията на вида в района. Наличието на находища на оптималната плячка на пъст-

рия пор – лалугера, обуславя доброто състояние на местообитанията по отношение на 

хранителната база на хищника в отделни части на зоната. В границите на защитената 

зона е налице и субоптимална хранителна база с относително висока плътност. Като 

цяло хранителният потенциал на зоната е добър за пъстрия пор, особено в районите с 
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лалугерови колонии (висока плътност). 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: Неблагоприятно 

незадоволително. 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Левски. В обхвата на те-

риторията предвидена за устройствено зониране в ОУП при теренните проучвания по-

тенциални местообитания не са установени, но такива местообитания има на територи-

ята на всички населени места в община Левски. При направения оглед на терена не е 

установено присъствието на вида, въпреки че част от предвидените имоти за изгражда-

не на устройствените зони са ливади, пасища и пустеещи земеделски земи. 

Въздействия 

Очаквани въздействия по време на строителството      

Потенциални заплахи за местообитанията. Според Специфичната информация полу-

чена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I" и приложената карта на потенциалните 

местообитания на пъстрия пор, се вижда че на територията на населените места, в гра-

ниците на община Левски, са налице такива местообитания на целевия вид. 

Таблица 52  Пригодност на засегнати местообитания на Vormela peregusna 

 

Населено място 

Засегнато мес-

тообитание от 

УЗ,  

НТП 

 

Поземлен имот 

Площ (ha) 

 

Пригодност на 

местообитанията  

 

 

Устройствена 

зона 

 

с. Трънчовица  

Изоставени орни 

ниви до воден 

канал 

73345.0.46 = 2.7 

73345.0.48 = 1.3 

 

Пригодни 

 

12/За 

с. Българене Изоставени ниви 

до водни канали 

32531.0.164 = 0.60 Пригодни  

19/За 

 

с. Българене 

 

Затревени ниви 

07274.42.13 = 18.9 

07274.50.11 = 0.55 

53089.21.15 = 1.65 

07274.42.16 = 4.75 

 

Пригодни 

 

19/За 

 

 

 

 

 

 

 

с. Българене 

 

 

 

 

 

 

 

Зеленчукови гра-

дини 

07274.50.12 = 0.30 

07274.50.13 = 1.2 

07274.50.14 = 0.30 

07274.50.15 = 0.60 

07274.50.16 = 0.60 

07274.50.17 = 0.32 

07274.50. 24 = 0.30 

07274.50.25 = 0.30 

07274.50.26 = 1.55 

07274.50.1 = 0.70 

07274.50.2 = 0.60 

07274.50.3 = 0.35 

07274.50.4 = 0.55 

07274.50.5 = 0.30 

07274.50.6 = 0.55 

07274.50.7 = 0.55 

07274.50.8 = 0.45 

07274.50.9 = 0.60 

07274.50.10 = 0.60 

 

 

 

 

 

 

 

Пригодни 

 

 

 

 

 

 

 

17/За, 18/За 

 

с. Козар Белене 

 

Храсти 

37647.0.157 = 0.17 

37647.0.158 = 1.24 

37647.0.163 = 0.22 

 

Пригодни 
 

6/Зп1 
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с. Козар Белене Изоставени ниви  37647.0.285 = 1.2 

46841.0.67 = 2.36 

Пригодни 20/За 

с. Козар Белене Пасища 37647.0.148 = 2.0 

37647.0.150 = 4.0 

Пригодни 20/За 

 

с. Козар Белене 

 

Затревени ниви 

37647.14.5 = 0.38 

37647.14.1 = 0.57 

37647.14.3 = 0.13 

37647.14.4 = 0.05 

 

Пригодни 
 

20/За 

с. Изгрев  Затревени ниви до 

воден канал 

73345.0.330 = 3.0 Пригодни 10/За 

с. Варана  Изоставени ниви  10080.0.31 = 0.27 

10080.0.45 = 0.42 

Пригодни 23/За 

с. Малчика Изоставени ниви 

до воден канал 

46841.0.13 = .2.0 Пригодни 20/За 

с. Аспарухово Пасище 00802.0.45 = 4.1 

00802.0.56 = 1.1 

00802.0. 57 = 0.65 

Пригодни 20/За 

                  Общо  64.43   

 

Площ на местообитанието в защитената зона 

(hа) 
Площ на местообитанието в община Левски 

(hа) 
7351.62 5870.419 

 

Общо при реализиране на предвидените в ОУП устройствени зони ще бъдат отне-

ти от местообитанията на вида 64.43 ha, което е 0.87% от общата картирана площ на 

местообитанията в защитената зона и 1.09% от площта на местообитанието в зоната на 

територията на община Левски. 

 

Фиг. 101 Засегнати местообитания на Vormela peregusna с. Изгрев, с. Българене 

Фрагментация на местообитания. В защитената зона в някои от пригодни за целевия 

вид местообитания е установена оран. Разработването на тези земи крие опасност, ко-

гато става въпрос за обширни, не фрагментирани обработваеми площи или ново появи-

ли се разорани площи върху пасища и най-вече такива върху колонии на оптималната 

плячка на пъстрия пор - лалугера. При реализиране на ОУП на община Левски такива 

местообитания на вида – мери, пасища, затревени ниви са включени в новото устройс-

твено зониране в землищата на различните населени места. При тяхното реализиране 

73345.0.330 Затревени ниви 

07274.42.13, 
07274.42.16 

Затревени ниви 

Зеленчукови 
градини 

07274.50.11 

Затревени ниви 

Изоставени ниви 

32531.0.164(черве

ната линия 

 
 

53089.21.15 

Изоставени 

ниви 
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се очаква фрагментиране на местообитанията на вида, но без това да се отрази на него-

вия ПС. При бъдещи оценки на отделните ПУП и установяване на вида в зоната може 

да се направи коректна оценка на фрагментацията. 

Въздействие – Слабо. 

Степен на въздействие – 1. 

 

Фиг.102 Засегнати местообитания на Vormela peregusna, с. Малчика, с. Козар Бе-

лене, с. Аспарухово 

Прекъсване на биокоридори. В границите на защитената зона на лице е добра свърза-

ност между отделните петна с пригодни местообитания. В зоната на практика няма ба-

риери за свободното придвижване на пъстрия пор. Предвидените нови устройствени 

зони извън алтернативното земеделие няма да представляват непреодолима бариера за 

вида. 

Въздействие – Не се очаква.   

Степен на въздействие – 0. 

Безпокойство. Пъстрият пор е нощно и предпазливо животно. В отделни случаи при 

търсене на храна навлиза и в населени места (Gursuch & Laviriere, 2005). Видът е чувс-

твителен в местата на размножаване. Като се има предвид, че вида не е установен в 

37647.0.157 

37647.0.158  

37647.0.163 

Храсти 

46841.0.67 

Изоставени 

ниви 
37647.0.285 

Изоставени 

ниви  

00802.0.45 

00802.0.56 

Пасище 

 

37647.0.148 

Пасище 

37647.55.46 
Затревена 

нива 

46842.0.83 

Изоставена  

нива до канал 



Общ устройствен план на община Левски 
 

Възложител община Левски 243 

 

зоната и неговите ефективно заети местообитания са извън обсега на ОУП, безпокойс-

тво не се очаква. 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Смъртност. Не са установени популации на вида в границите на защитената зона. 

Смъртност на вида не се очаква. 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

 
Фиг. 103 Засегнати местообитания на Vormela peregusna, с. Варана 

Таблица 53 Оценка на очакваните въздействия върху Vormela peregusna 

Въздействия\Параметри Брой индивиди Площ местообитания Биокоридори 

 

Унищожаване или уврежда-

не на местообитания на вида 
Не се очаква се въздействие Очаква се върху   64.43 ha Не се очаква въздействие 

Смъртност на индивиди Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Прекъсване на биокоридори 

Не се очаква въздействие в 

границите на защитената 

зона 

Не се очаква въздействие в 

границите на защитената 

зона 

Не се очаква въздействие 

Повишена опасност от 

пожари 
Не се очаква се въздействие Не се очаква се въздействие Не се очаква се въздействие 

Опасност от битово и др. 

замърсявания (напр. ава-

рии в инфраструктура) 

Не се очаква се 

въздействие 

Не се очаква се въздейст-

вие 

Не се очаква се въздейст-

вие 

Кумулативно въздействие Не се очаква въздействие 
Не се очаква Кумулативно 

въздействие 

Не се очаква Кумулативно 

въздействие 

  

Разред Гризачи (Rodentia) 

 2609 Добруджански хомяк  (Mesocricetus newtoni) 

Местообитания. Обитава територии със смесено ползване (земеделски земи с малки 

парцели и разнообразни култури, земеделски земи със значителен дял на естествената 

растителност), целини, люцернови и житни площи в територии с дълбоки почви (над 

50-100 сm) и ниско ниво на подпочвените води (под 1,2 метра) (Цингарска 2009), както 

и гранични (екотонни) зони между обработваеми и необработваеми площи. В района 

на Констанца, Румъния, предпочита площи, заети от фуражни култури, целини, по-

10080.0.40 

10080.0.43 

Лозя 

10080.92 

10080.110 
10080.117 

Лозя 

10080.0.31 

10080.45 

Изоставени  

виви (червена 

линия) 
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рядко заселва зърнените култури и полезащитните пояси, практически липсва в орните 

култури.  

 Повечето находища на вида у нас са от средната и източната част на Дунавската 

равнина (Попов 2007а, б). Известни са и няколко находища на юг от Стара планина 

(Попов 1955, Марков 1960). Установен в погадки от сови в района на Айтос (Георгиев 

и Градев 2003; Georgiev 2003) и западно от град Средец (Milchev, 2006). 

Оценка на популацията в зоната.  Видът е регистриран в границите на защитена зона  

в местообитание (стърнище на пшеница), намиращо се до язовир Тотлебен, на около 25 

кm от гр. Плевен - уловени 5 индивида – 4 възрастни женски и един възрастен мъжки, 

което прави 0.05 инд/ha. Обследвани са 5 потенциални местообитания, предимно агро-

екосистеми със зърнено-житни и люцернови насаждения. 

Общата площ на заселените местообитания е 92,9 hа. Общата площ на потенци-

алните местообитания е 721,3 hа. Тази площ е достатъчна за поддържане на популация 

на хомяка. 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: Благоприятно. 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Левски. Според   получе-

ните резултати по проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I", и приложените карти за потенциалните 

местообитания на вида, както и направените  наблюдения на терена определен от ОУП 

за територия на нови устройствени зони, присъствието на вида не е установено. При-

ложената карта от проведеното картиране показва, че основните пригодни и потенци-

ални местообитания на вида, с малки изключения са извън границите на защитената 

зона и територията на община Левски. 

Въздействия 

Очаквани въздействия по време на строителството      

Потенциални заплахи за местообитанията. В защитената зона на територията на об-

щина Левски няма ефективно заети местообитания на вида. Ефективно заетите местоо-

битания от целевия вид са в района на с. Славяново и Тотлебен, които са извън грани-

ците на защитената зона и територията на община Левски. 

Таблица 54 Пригодност на засегнати местообитания на Mesocricetus newtoni 

 

Населено място 

Засегнато мес-

тообитание от 

УЗ,  

НТП 

 

Поземлен имот 

Площ (ha) 

 

Пригодност на 

местообитанията  

 

 

Устройствена 

зона 

с. Изгрев Пасище 32531.0.144 = 0.16 

32531.0.185 = 0.15 

32531.0.200 =0.0440 

Пригодни 4/ЗпRRR1 

с. Изгрев Изоставени ниви 32531.0.235 = 0.16 Пригодни  

с. Обнова Затревени ниви 53089.21.15 = 1.2 Пригодни  

с. Българене Затревени ниви 07274.50.1 = 0.0200 

07274.50.2 = 0.39 

07274.50.3 = 0.04  

07274.42.13 = 0.37 

 

Пригодни 17/За, 19/За 

 

с. Българене Изоставени ниви 07274.115.1 = 0.4 Пригодни 17/За 
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07274.115.2 = 0.1 

07274.115.3 = 0.8 

с. Варана Лозови насажде-

ния  

10080.0.110 = 4.18 

10080.117 = 2.8 

10080.0.92 = 1.6 

Пригодни 22/За 

с. Варана Овощни градини 10080.0.84 = 1.58 Пригодни 23/За 

с. Градище Пасища 17756.438.15= 0..0127 Пригодни 26/За 

с. Градище Изоставени ниви 17556.0.53 = 0.0212 Пригодни 26/За 

                Общо  14.028   

 

Площ на местообитанието в защитената зона 

(hа) 
Площ на местообитанието в община Левски 

(hа) 
721.298 539.414 

 

Общо при изграждане на устройствени зони заложени в ОУП ще бъдат засегнати 

14.028 ha местообитания на вида, което е 1.94% от общо картираните площи на потен-

циалните местообитания на вида в защитената зона и 2.6% от площта на местообитани-

ето в защитената зона на територията на община Левски. 

Въздействие - Средно 

Степен на въздействие – 4. 

 

 
Фиг. 104 Засегнати местообитания на Mesocricetus newtoni, с. Изгрев, с. Българене 

При повечето от представените координати за засегнати местообитания на вида 

се установява, че те засягат разорани ниви или такива, които преди това са били изос-

тавени, а в момента на теренните проучвания се установява, че тези ниви отново са 

обработваеми. За прецизно отразяване на засегнатите площи от ОУП се дават само за-

сегнати терени, които са местообитание, техния начин на ползване и площ. Така се да-

ва една реална картина на сегашното състояние на голяма част от поземлените имоти, 

част от ОУП на община Левски.  

32531.0.144 

32531.0.185 

32531.0.200 

Пасище 

 

32531.0.235 

Изоставени ниви 

53089.21.15 

Затревени ниви 

 

07274.50.1, 07274.50.2 

07274.50.3,  

Затревени ниви 

 

07274.42.13 

07274.42.16 

07274.115.1 

07274.115.2 

07274.115.3 

Изоставени 
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Фиг.105  Засегнати местообитания на Mesocricetus newtoni, с. Варана 

 
Фиг.106  Засегнати местообитания на Mesocricetus newtoni, с. Градище 

Фрагментация на местообитания. При реализиране на ОУП най-голям дял от позем-

лените имоти са обработваемите ниви, предвидени за развитие на алтернативно земе-

делие. Наличието на храстова и дървесна растителност между земеделските земи и съ-

ществуващата пътна инфраструктура в различните землища се запазва. Предви-деното 

устройствено зониране обхваща и някои изоставени, затревени обработваеми ниви, 

лозови масиви, овощни градини, както и пасища. Обработваемите земеделски земи, 

лозовите и овощни насаждения също ще продължават да се използват, като част от ал-

тернативното земеделие и в бъдеще. Отрицателно въздействие ще има разорава-нето на 

пасищата при реализиране на някои от устройствените зони. Тези пасища са разполо-

жени в различните землища на населените места и няма да доведат да  сериозно фраг-

ментиране на местообитанията на вида, което да бъде пречка за неговото придвиж-ване 

и промяна на природния му статус. Терените извън границите на устройствените зони 

са достатъчно големи по площ да поддържат жизнената дейност – ловуване  на вероят-

но потенциално обитаващите в зоната индивиди. 

Въздействие – Незначително. 

10080.0.110 

Лозя 

10080.0.117 

Лозя 

10080.0.84

Овощни 

дървета 

10080.0.92 

Лозя 

17556.0.53 

Изоставена  

(жълтите  

точки) 

Нивата е 

разорана 

17556.438.15 

Пасище 
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Степен на въздействие – 1. 

Прекъсване на биокоридори. Ефективно заетите местообитания от вида са извън обсега 

на ОУП и предвиденото устройствено зониране. Реализирането на устройствените зони 

няма да доведе до прекъсване на биокоридори между ядрата на потенциалните местоо-

битания на вида в защитената зона. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Безпокойство. Добруджанския хомяк е нощно и предпазливо животно. Територията на 

устройствените зони не засяга ефективно заети територии, не се намират в непосредст-

вена близост до тях, поради което въздействие върху вида в резултат на безпокойство 

не се очаква. Видът на този етап не е установен в землищата на населе-ните места, кои-

то се засягат от устройственото зониране. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Смъртност. Не са установени популации на вида в границите на устройственото зони-

ране на територията на защитената зона. Смъртност на вида не се очаква. 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Таблица  55 Оценка на очакваните въздействия върху Mesocricetus newtoni 

Въздействия\Параметри Брой индивиди Площ местообитания Биокоридори 

 

Унищожаване или уврежда-

не на местообитания на вида 
Не се очаква се въздействие Очаква се върху   14.028  ha  Не се очаква въздействие 

Смъртност на индивиди Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Прекъсване на биокоридори 

Не се очаква въздействие в 

границите на защитената 

зона 

Не се очаква въздействие в 

границите на защитената 

зона 

Не се очаква въздействие 

Повишена опасност от 

пожари 
Не се очаква се въздействие Не се очаква се въздействие Не се очаква се въздействие 

Опасност от битово и др. 

замърсявания (напр. ава-

рии в инфраструктура) 

Не се очаква се 

въздействие 

Не се очаква се въздейст-

вие 

Не се очаква се въздейст-

вие 

Кумулативно въздействие Не се очаква въздействие 
Очаква се незначително 

Кумулативно въздействие 

Не се очаква Кумулативно 

въздействие 

 

 1335 Европейски лалугер (Spermophilus citellus) 

Местообитания. Световно застрашен вид, повсеместно разпространен петнисто в ця-

лата страна, която е южна граница на ареала му, достигащ до Беломорска Тракия. Оби-

тава открити необработени места с ниска тревиста растителност, пасища, покрай пъ-

тища, жп линии, покрайнините на обработваемите полета и близо до антропогени-

зирани площи. Предпочита черноземни почви, канелени горски, планинско-ливадни, 

алувиално-ливадни, тъмносиви, сиви оподзолени горски почви. Установените в страна-

та колонии са представени на следващата карта (фиг.107). 

Оценка на популацията в зоната. Видът е установен на територията на защитената 

зона. В актуализирания стандартен формуляр е отбелязан с (С) –типичен. Размерът и 

плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
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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 въз-

можностите за възстановяване). Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 

естествената степен за вида се оценява на (С) е неизолирана популация в широк обхват 

на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оце-

нява на (А) отлична стойност. 

 
Фиг. 107 Установено присъствие на Spermophilus citellus в страната 

                                                                                                                              (Koshev, Kocheva, 2007) 

По индуктивен модел общата площ на потенциалните местообитания за целевия 

вид е: оптимални местообитания – 2552,6 hа и субоптимални местообитания – 8413,8 

hа. Видът на средното проективно покритие на тревната растителност е над 50 % с ви-

дове от семейство Житни (Poaceae), което е една добра ресурсна обезпеченост спря-мо 

хранителни ресурси за вида. Височината на тревната растителност е под 15 сm. 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: Неблагоприятно –  

Незадоволително. 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Левски. В защитената зона 

на територията на община Левски видът е установен в землището на с. Обнова, с. Бъл-

гарене и с. Варана на оптимално ефективно заето местообитание. На територията на 

останалите селища в община Левски съществуват оптимални и субоптимални потенци-

ални местообитания. Устройственото зониране включено в ОУП на община Левски  

обхваща обработваеми земеделски земи, както и изоставени след приватизи-ране ниви 

за развитие на алтернативно земеделие. При реализиране на устройственото зониране 

ще бъдат засегнати и земеделски  земи – пасища и мери, както и такива с трайни на-

саждения, които са местообитание на вида. 

Въздействия 

Очаквани въздействия по време на строителството.   

Потенциални заплахи за местообитанията. Подходящи местообитания за вида са  
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покрайнините на обработваемите ниви, пасищата и изоставените земеделски земи. При 

извършване на устройственото зониране, свързано с развитие на алтернативното земе-

делие ще бъдат включени и изоставените земеделски земи (ниви), които до момента не 

се обработват. Част от устройственото зониране е предвидено да засегне и наличните 

пасища и мери, както и територии с трайно насаждения. В землището на с. Трънчовица 

при реализиране на устройствена зона 1/Зп RRR1RRR ще бъдат отнети площи от наличните па-

си-ща, мери. В с. Българене за развитие на алтернативното земеделие 17/За ще бъдат 

използвани изоставените ниви, както и част от пасищата. При реализиране на устройст-

вена зона 6/ЗпRRR1 RRRв с. Козар Белене ще се използват пасища, мери с храсти. Такива тере-

ни ще бъдат използвани при с. Аспарухово за устройствена зона 9/Пп RRR1RRR, част от която 

попада в границите на защитената зона. В с. Градище при реализиране на пред-

видените площи за алтернативно земеделие  са включени всички изоставени ниви, кои-

то в момента са силно затревени. 

Таблица 56 Пригодност на засегнатите местообитания на Spermophilus citellus 

 

Населено място 

Засегнато мес-

тообитание от 

УЗ,  

НТП 

 

Поземлен имот 

Площ (ha) 

 

Пригодност на 

местообитанията  

 

 

Устройствена 

зона 

с. Трънчовица Пасище 2.18 Потенциални 1/ЗпRRR1 

 

с. Градище 

 

Изоставени ниви 

17556.0.61 = 1.2 

17556.0.53 = 15.6  

17556.0.433 = 0.28 

 

Потенциални 

 

26/За 

с. Градище Пасища 17556.386.3 = 8.9  

17556.438.15 = 0.4 

Потенциални 26/За 

с. Козар Белене Изоставени ниви 37647.0.285 = 1.2 

37647.13.9 =0.42 

Потенциални 20/За 

 

с. Изгрев 

 

Пасища 

32531.0.144 = 1.5 

32531.0.185 = 1.1       

32531.0.198 = 1.5 

32531.0.200 = 0.4 

 

Потенциални 
 

4/ЗпRRR1 

с. Българене Затревени ниви 07274.42.13 =18.9 Потенциални 19/Іа 

 

с. Аспарухово 

 

Пасище 

00802.0.45 = 4.1 

00802.0.56 = 1.1 

00802.0.57 = 0.65 

 

Потенциални 

 

9/ПпRRR1 

                Общо  55.25 Потенциални  

 

Площ на местообитанието в защитената зона 

(hа) 
Площ на местообитанието в община Левски 

(hа) 
2552.6 2128.439 

 

С реализацията на ОУП ще бъдат засегнати 55.25 ha от потенциалните местооби-

тания на вида в защитената зона, което е 2.16% от общата картирана площ на местоо-

битанието в защитената зона и 2.6% от площта на местообитанието в зоната на терито-

рията на община Левски. 

При устройственото зониране,  в случай на разораване на включените пасища ще 

се намалят местообитанията на вида с 19.65 ha или с 0.76% от потенциалните место-

обитания на целевия вид в зоната. При разораване на тези терени загубите на потен-

циални местообитания на вида ще бъдат значителни, което може да се отрази негатив-

но върху неговата популация и природозащитен статус. При развитие на алтернативно 



Общ устройствен план на община Левски 
 

Възложител община Левски 250 

 

земеделие площите на пасищата и мерите трябва да бъдат запазени и при възможност 

да бъдат разширени.  

Въздействие – Значително. 

Степен на въздействие – 7. 

Фрагментация на местообитания. По време на проведеното картиране на местообита-

нията на целевия вид (2011-2012) не e установено изораване на место-обитания на ви-

да. 

 
Фиг. 108 Засегнати местообитания (пасище) на Spermophilus citellus, с. Трънчовица 

С реализиране на устройственото зониране, предвидено в ОУП, се очаква частич-

но фрагментиране на местообитанията на вида в отделните землища на общи-ната. 

Фрагментирането може да бъде определено, като слабо и не засяга ефективно заети 

местообитания и няма да се отрази върху популацията и ПС на вида. Не се очаква това 

да бъде допълнителна бариера за свободното мигриране на вида в зоната. 

Въздействие – Слабо. 

Степен на въздействие – 2. 

 
Фиг. 109 Засегнати местообитания на Spermophilus citellus с. Изгрев, с. Българене 

73345.0.377 = 2.1 

Пасище 

Овощни 

насаждения 

32531.0.144    

32531.0.198 

32531.0.185      
32531.0.200 

Пасища 

 

07274.42.13 =18.9 

Затревени ниви 



Общ устройствен план на община Левски 
 

Възложител община Левски 251 

 

Прекъсване на биокоридори. В защитената зона съществуват достатъчно на брой био-

коридори между ефективно заетите и потенциалните местообитания на вида. При реа-

лизиране на устройственото зониране не са включени дейности и съоръжения, които 

могат да бъдат бариера или прекъсване на биокоридорите на вида в зоната. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

 

Фиг. 110 Засегнати местообитания на Spermophilus citellus с. Козар Белене 

 
Фиг. 111 Засегнати местообитания на Spermophilus citellus с. Градище 

 

37647.0.285 = 1.2 

Изоставени ниви 

 

 

37647.13.9 =0.42 

Изоставени ниви 

 

00802.0.45 

00802.0.56 

00802.0.57 

Част от 

Пасище 

Нивата е разорана 

Орни ниви 

17556.0.53 

Изоставени ниви 

17556.0.433 

Пасище 

17556.438.15 

Изоставене нива 
17556.0.386.3 

Пасище 

17556.0.62 

Изоставене 

нива 
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Безпокойство. Европейският лалугер е дневно  животно, което бързо реагира на опас-

ност. По-голямата част от устройственото зониране е свързана с развитие на алтерна-

тивно земеделие на територията на отделните населени места. Това са обработваеми 

ниви, които не са местообитание на вида, но се посещават от вида при търсене на хра-

на. Възможно е възникване на безпокойство в отделни землища при реализиране на 

устройственото зониране в непосредствена близост до ефективно заети места от целе-

вия вид. Това въздействие е временно и краткотрайно до завършване на устройствени-

те зони. Видът много бързо реагира при наличие на опасност. 

Въздействие – Слабо. 

Степен на въздействие – 1. 

Смъртност. Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0 

Таблица 57  Оценка на очакваните въздействия върху Spermophilus citellus 

Въздействия\Параметри Брой индивиди Площ местообитания Биокоридори 

 

Унищожаване или уврежда-

не на местообитания на вида 
Не се очаква се въздействие Очаква се върху  55.25  ha  Не се очаква въздействие 

Смъртност на индивиди Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Прекъсване на биокоридори 

Не се очаква въздействие в 

границите на защитената 

зона 

Не се очаква въздействие в 

границите на защитената 

зона 

Не се очаква въздействие 

Повишена опасност от 

пожари 
Не се очаква се въздействие Очаква се въздействие Не се очаква се въздействие 

Опасност от битово и др. 

замърсявания (напр. ава-

рии в инфраструктура) 

Не се очаква се 

въздействие 

Не се очаква се въздейст-

вие 

Не се очаква се въздейст-

вие 

Кумулативно въздействие Не се очаква въздействие 
Очаква се Кумулативно 

въздействие 

Не се очаква Кумулативно 

въздействие 

 

При практическото реализиране на ОУП на община Левски се очаква да бъдат за-

сегнати 55.25 ha потенциални местообитания на вида, което е 2.16% от обща-та 

картирана площ на местообитанието в защитената зона и 2.6% от площта на 

местообитанието в зоната на територията на община Левски. Заплаха за попу-

лацията на вида и неговия природен статус е разораване на пасищата при реали-

зиране на устройствените зони за алтернативно земеделие и устройствени зони 

ПпRRR1RRR предимно производствени дейности. В този случай ще бъдат засегнати 

5.85ha пасища, което е  0.22% от площта на местообитанието в зоната. Деграда-

цията на съществуващите пасища е резултат от драстичното намаляване на 

пасищното скотовъдство (главно на овцевъдството), има за следствие деградация 

на пасищата и протичане на сукцесионни процеси, водещи до влошаване на комп-

лекса от условия необходими за съществуване на лалугера. Редуването на обработ-

ваеми и необработваеми земеделски земи е изключително благоприятно за изхран-

ването на европейския лалугер. Намаляване на пасищното скотовъдство обуслови 

протичането на сукцесионни процеси в местообитанията на лалугера и сериозно 

намаляване на неговата численост, както и съкращаване на обитаваната от него 

площ. 
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 2633. Степен пор (Mustela eversmannii eversmannii) 

Статут. България: уязвим VU [A3c], ЗБР-II, III; международен: БеК-II; ДХ-IV. 

Местообитания. Типични местообитания на степния пор са степите, полупустини и 

други открити терени. Среща се в остепнени, пустеещи земи и обработваеми площи. 

Убежищата на вида са в синорите между нивите, крайречни храсталаци и горички. Ка-

то потенциални местообитания се разглеждат пасища, ливади, запустели земи, изоста-

новени градини, лозя и орни земи, зеленчукови градини (Спасов, 2007; Цингарска 

2009). Установена е връзка между разпространението на степния пор и това на лалуге-

ровите и хомяковите колонии. 

Разпространение в България. България е южната периферия на ареала в Европа. 

Степният пор е разпространен в източната и централната част на Северна България, 

Южна Добруджа и съседните райони на Лудогорието. На запад достига до Плевенско и 

околностите на Червен бряг. Западните находки на вида са с. Чомаковци и Кнежа, а на 

юг достига до южните склонове на Източна Стара планина. След 2000 г. видът е регис-

триран от района на Кнежа (Kоshev & Genov 2008) и южните склонове на Източна Ста-

ра планина: с. Бероново и Върбишки проход (в Šálek et al. 2013). 

Оценка на популацията в зоната. Целевият вид не е регистриран в границите на 

защитената зона. В актуализирания стандартен формуляр, видът е отбелязан с (R) –

рядък. 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 възста-

новяване се оценява на (А) - отлично опазване (елементи в отлично състояние, незави-

симо от оценката на възможностите за възстановяване). Степента на изоли-раност на 

популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) е неизолирана 

популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на 

обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Приблизителната численост на степния пор на територията на зоната, изчислена  

на базата на предполагаема плътност в пригодните местообитания 1 инд./12 кm², е 3,8  

индивида (при изчислена площ на пригодните местообитания 4559,97 хектара, т.е. 

приблизително 45,59 кm²). Наличието на находища на оптималната плячка на степния 

пор – лалугера, обуславя доброто състояние на местообитанията по отношение на хра-

нителната база на хищника в отделни части на зоната. Териториите, които пред-лагат 

оптимална плячка за целевия вид са приблизително 5007,10 hа (46 % от тери-торията на 

зоната), а тези със субоптимална плячка – на 4955,58 hа (46 % от тери-торията на зона-

та). 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида за зоната: Неблагоприятно – 

незадоволително. 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Левски. Неговото присъс-

твие не е регистрирано в териториалния обсег на ОУП. При реализиране на устройст-

вени зони За – определени за алтернативно земеделие ще се използват орни земеделски 

земи, зеленчукови градини, лозови насаждения и изоставени орни ниви, които са по-

тенциални местообитания на вида. За устройственото зониране ще бъдат използвани и 

терени на изоставени затревени ниви, пасища и ливади, които също са  
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потенциални местообитания на вида.   

Въздействия 

Очаквани въздействия по време на строителството      

Потенциални заплахи за местообитанията. Според Специфичната информация полу-

чена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I", и приложената карта, терените опреде-

лени от ОУП за ново устройствено зониране засягат потенциални местообитания на 

вида. 

Таблица 58 Пригодност на засегнатите местообитания на Mustela eversmannii 

eversmannii 

 

Населено място 
Начин на трайно 

ползване 
Поземлен имот и 

площ (ha) 

Пригодност на 

местообитанията 

на Mustela 

eversmannii 

eversmannii 

Устройствена 

зона 

с. Козар Белене Храсти 37647.0.158 = 0.48 Потенциални 6/ЗпRRR1 

с. Козар Белене Изоставени ниви  37647.11.1 = 6.5 

37647.0.324 = 0.48 

Потенциални 20/За 

с. Козар Белене Лозя  43236.0.108 = 54.9 Потенциални 20/За 

с. Козар Белене Пасища 37647.0.157 = 0.48 Потенциални 20/за 

 

с. Козар Белене 

 

Затревени ниви 

37647.14.5 = 1.7 

37647.14.1 = 5.26 

37647.14.3 = 1.75 

37647.14.4 = 1.75 

37647.14.46 = 3.0 

 

Потенциални 
 

20/За 

с. Варана  Изоставени ниви 10080.0.117 = 1.86 Потенциални 21/За 

с. Варана  Лозя 10080.0.117 = 3.3 Потенциални 22/За 

с. Българене Изоставени ниви 07274.115.1 = 0.4 Потенциални 19/За 

 

с. Българене 

 

Затревени ниви 

07274.42.13 = 18.9 

07274.115.1 =0.4 

07274.115.2 = 1.0 

07274.115.3 = 1.3 

 

Потенциални 
 

17/За 

с. Българене Зеленчукови гра-

дини 

12.0 Потенциални 18/За 

 

 

с. Градище 

 

 

Изоставени ниви 

17756.0.52 = 2.2 

17756.0.53= 15.6 

17756.0.61= 0.0305 

17756.0.450 = 0.9 

17756.0.433 = 0.44 

 

 

Потенциални 

 

 

26/За 

 

 

с. Градище 

 

 

Пасища 

17556.386.3= 11.16 

17556.386.65 = 1.4 

17556.386.6 = 7.2 

17556.386.7 = 1.6 

17556.438.15= 0.83 

17556.438.31 = 0.4 

 

 

Потенциални 

 

 

26/За 

с. Изгрев Пасища 37531.0.144 = 0.4 

37531.0.185 = 1.3 

Потенциални 4/ЗпRRR1 

с. Малчика Изоставени ниви 46841.0.83 = 1.77 Потенциални 20/За 

 

С. Аспарухово 

 

Пасище 

00802.0.45 = 3.8 

00802.0.56 = 1.1 

00802.0.57 = 0.65 

 

Потенциални 

 

9/ПпRRR1 

              Общо  165.24 Потенциални  
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Площ на местообитанието в защитената зона 

(hа) 
Площ на местообитанието в община Левски 

(hа) 
4559.973 - подходящи 3444.643 

 

Засегнатите площи от потенциални местообитания на вида в защитената зона възлизат 

на 165.24 ha, което е 3.6% от общата картирана площ на местообитанията в защитената 

зона и 4.8% от площта на местообитанието в зоната на територията на община Левски. 

От общата засегната площ на потенциалните местообитания пасищата са 29.02 ha или 

0.54% от площта на местообитанията в зоната. Останалите засегнати пощи са предимно 

лозови насаждения и зеленчукови градини, които са с най-голяма площ следвани от 

изоставени и затревени ниви. Въздействието следва за бъде определено, като значител-

но и изисква предлагане на смекчаващи мерки за неговото намаляване или предотвра-

тяване. 

Въздействие – Значително. 

Степен на въздействие – 7. 

 
Фиг. 111  Засегнати местообитания на Mustela eversmannii eversmannii 

Фрагментация на местообитания. Значителните по своя размер потенциални местоо-

битания, които ще бъдат засегнати от ОУП предполагат тяхното фрагментиране в зона-

та, макар и в различни землища на населените места в общината. В околното простран-

ство на зоната и извън нейните граници площите са достатъчни за да поддържат харак-

теристиките си на потенциални местообитания на вида. 

Въздействие – Средно. 

Степен на въздействие – 4. 

Прекъсване на биокоридори. В защитената зона е налице добра свързаност между от-

делните петна с пригодни местообитания на вида. Устройственото зониране няма да 

бъде изкуствена бариера, която да прекъсне биокоридори в зоната, тъй като не се зася-

гат речните долини и проходи, които са екологични коридори на вида. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Безпокойство. Степният пор е съобразително и интелигентно животно. Нощно живот-  

07274.115.1 = 0.4 

07274.115.2 = 1.0 
07274.115.3 = 1.3 

Затревени ниви 

37531.0.144 

37531.0.185 

Пасища 

07274.42.13 = 18.9 

Затревени ниви 

 

Зеленчукови 

градини 
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но, но понякога може да се наблюдава и през деня. 

 

Фиг. 112 Засегнати местообитания на Mustela eversmannii eversmannii, с. Козар Бе-

лене, с. Малчика, с. Аспарухово 

 

 

Фиг. 113 Засегнати местообитания на Mustela eversmannii eversmannii, гр. Левски и  

с. Варана 

 

37647.0.158. 

Храсти 

37647.0.285 

Изоставени ниви 

37647.11.1 

Изоставени 

ниви до ка-

нал 

46841.0.83 

Изоставени ниви 

до канал 

43236.0.108 

Лозя 

37647.14.5 

37647.14.1 

37647.14.3 

37647.14.4 

37647.14.46          

 

 

00802.0.45  

00802.0.41 

00802.0.56 

00802.0.65 

Пасище 

37647.0.324 

Изоставена нива 

до канал 

00761.50.7 

Ливада 

10080.0.117 

Лозя 

10080.0.187 

Изоставени 

ниви 
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Фиг. 114 Засегнати местообитания на Mustela eversmannii eversmannii, с. Градище 

 

Оценка на риска за видовете бозайници  предмет на защита в защитената зона 

Видра (Lutra lutra) 

Оценка: Очаква се въздействие (Степен 4) 

Европейски вълк (Canis lupus)  

Оценка: Не се очаква въздействие (Степен 0) 

Европейски лалугер (Spermophilus citellus) 

Оценка: Очаква се въздействие в ниска степен (Степен 7) 

Пъстър пор (Vormela peregusna) 

Оценка: Очаква се въздействие (Степен 1) 

Степен пор (Mustela eversmannii eversmannii) 

Оценка: Очаква се въздействие (Степен 7) 

 

Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на проекта за  

Общ устройствен план на община Левски върху целите за опазване на видовете 

бозайници в защитената зона може да се оцени без въздействие върху Canis lupus, 

слабо за Vormela peregusna и от средно до значително за Lutra lutra, Mesocricetus 

newtoni и Mustela eversmannii eversmannii. Благоприятното природозащитно със-

тояние на популациите на посочените целеви видове ще се съхрани в защитена 

зона. 

Прилепи (Chiroptera) 

Територията, включена в ОУП на община Левски, за изграждане на нови устройс-

твени зони ПпRRR1 RRR– предимно производствени дейности, ЗпRRR1RRR – паркове  и градини и Тгп 

– гробищни паркове и За – алтернативно земеделие е подложена през минали години на 

антропогенен и техногенен натиск, като обработваеми ниви (орна земя) или изоставени 

земеделски земи, които са в непосредствена близост до населено място и пътна арте-

рия.  

17756.0.53 

17756.0.61 

Изоставени 

ниви 

17556.386.3 

17556.386.65 

17556.386. 6 

17556.386. 7 

17556.386. 31 

17556.438.15 

Пасище 

 

 

 

17756.0.433 

Изоставена 

нива 

17756.0.433 

Изоставена 

нива 

Изорана нива 



Общ устройствен план на община Левски 
 

Възложител община Левски 258 

 

В границите на тези имоти отсъстват подземни местообитания на прилепите.  

В защитената зона в резултат от проведеното картиране по проект "Картиране и опре-

деляне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза 

I" се посочват 5 вида прилепи. 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), 1310 Пещерен дългокрил (Minio-

pterus schreibersi), 1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), 1306 Средиземноморс-

ки подковонос (Rhinolophus blasii) и 1305 Южен подковонос (Rhinolophus еuryale). 

 

От посочените 5 вида единствено видът Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) 

е установен с едно находище в границите на защитената зона. При останалите 4 вида не 

са установени находища на територията на защитената зона.  

 

Код 

 

Име 

М
ес

т
н

а
 

П
о

п
у

л
. 

 

П
о

п
у

л
. 

 

О
п

а
зв

. 
 

И
зо

л
и

р
. 

 

Ц
я

л
.О

ц
. 

 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) R D    

1310 Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersi) R D    

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) DD D    

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) DD D    

1305 Южен подковонос (Rhinolophus еuryale) P D    

 

Таблица 59 Консервационен статус на прилепите, срещащи се в защитена зона 

BG0000239 Обнова – Караман дол 

ВИД ИМЕ - АНГЛ. ЗБР БЕРН БОН 
EURO 

BATS 

92/43 

ЕЕС 

IUCN 

2007 

Червена книга на 

РБ 

 Голям подковонос 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Greater horseshoe bat  2/3 II II  +  2/4  LR 
Почти 

застрашен 

 Южен подковонос 

Rhinolophus euryale 

Mediterranean 

horseshoe bat 
 2/3 II II   + 2/4  VU Уязвим 

  Средиземноморски 

подковонос 

Rhinolophus blasii 

Blasius’s horseshoe 

bat 
 2/3 II II   + 2/4  NT Уязвим 

 Дългопръст нощник 

Myotis capaccinii 
Long-fingered bat  2/3 II II   +  2/4  VU Уязвим 

 Пещерен дългокрил 

Miniopterus schreibersii 

Schreiber’s long-

fingered 

bat 

 2/3 II II   +  2/4 LC Уязвим 

 

За всички видове според Специфичната информация получена в резултат на про-

ект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местоо-

битания и видове - фаза I" са представени карти на техните потенциални ловни место-

обитания, териториите с влошени качества, бариери и коридори за миграция, така и 

известните находища на целевите видове. Местообитанията, с които е свързан жизне-

ният цикъл на прилепите, се разделят функционално на следните типове от гледна точ-

ка на съвременната консервационна биология:  

Убежища (roosts) – местообитания, в които прилепите прекарват периодите на покой 

(почивка през деня и нощта, зимен сън), и в които се осъществяват размножението,  
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отглеждането на малки и копулацията.  

Хранителни (ловни местообитания) (foraging habitats) – местообитания, в които ло-

вуват.  

Летателни пътища (flyways) - местообитания, по които прилепите преминават по пътя 

от убежището до ловната територия (commuting flyways/flypaths) и или по пътя от едно 

убежище към друго по време на сезонните миграции (migratory flyways).  

Убежищата на обитаващите територията на България прилепи са разделени на две 

големи групи (по Иванова, 2005)  

Пещеролюбиви:  

Облигатно пещеролюбиви - целогодишно обитават само подземни убежища и  

Факултативно пещеролюбиви - размножават се основно в подземни убежища, но 

могат да се размножават и в друг убежища (най-често различен тип постройки)  

Не-пещеролюбиви: характерно, е, че един вид използва различен тип убежища през 

различните сезони:  

 Скални - през лятото обитават цепки в скалите, данни за зимуването им почти 

липсват. Често и синантропни;  

 Горски през лятото обитават хралупи или различни части на стари дървета, зи-

муват най-често в подземни убежища;  

В представената таблица са посочени местообитанията на видовете прилепи предмет на 

опазване в защитена зона  BG0000239 по отношение на убежищата  

 

Вид Подземни 

убежища 

Хралупи Цепки в скалите Постройки 

Пещеролюбиви 

Облигатно  

Южен подковонос 

 (Rhinolophus euryale)  

Р, З - - - 

Средиземноморски подковонос 

(Rhinolophus blasii) 

Р, З - - - 

Голям подковонос  

(Rhinolophus ferrumequinum) 

Р, З - - Л, Р 

 Дългокрил прилеп 

 (Miniopterus chreibersi) 

Р, З - - - 

 Дългопръст нощник 

 (Myotis capaccinii) 

Р, З - - - 

Факултативно     

Голям подковонос  

(Rhinolophus ferrumequinum) 
П, З - - Л, Р 

Различните видове убежища са отбелязани както следва: З - зимно; Л - лятно; Р - размножително 

 

От представените в таблицата данни могат да се направят заключения по отношение на 

убежищата на прилепите, предмет на опазване в защитената зона: 

 Всички видове прилепи предмет на опазване в защитената зона ползват за зиму-

ване подземни убежища.  

 Факултативно пещеролюбивия прилеп Голям подковонос (Rhinolophus ferume- 

quinum използва като размножителни и летни убежища - постройки (подпокривни  

пространства и стари необитаеми постройки). 

Предпочитани ловни местообитания (foraging habitats) за всички видове са открити во- 
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доеми (вкл. бавно течащи реки), крайречна дървесна растителност, покрайнини на го-

ри, самите гори. 

Проучвания, относно механизмът на ориентиране, по който ползват летателните 

коридори за да достигнат до ловните си територии или алтернативните убежища не е 

изяснен. Предполага се, че ориентири могат да бъдат естествени или изкуствени линей-

ни елементи на ландшафта, като реки, канали, редици от дървета, просеки в гората и 

др.  

 1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) 

Статут. Червен списък на застрашените видове на IUCN: Нисък риск / Незастрашен 

Бонска конвенция (Eurobats). 

Местообитания. Живее в топли региони в отворени дървесни площи или храсти, край 

езера със застояла вода, варовити местности или човешки селища. Обитава главно къ-

щи на север и пещери на юг. В планините на надм. височина от 800 m. Използват лет-

ните и зимните си леговища, връщайки се всяка година на същото място.  Други место-

обитания на вида са гори с треви и поляни, овощни градини, стари дървета с дупки, 

пасища, живи плетове, както и пещери, скални ниши, хралупи, изоставени сгради и 

други закрити места със сравнително голям вход и обем. Среща се особено често 

в карстови местности. Големият подковонос е стационарен вид, като извършва само 

локални сезонни миграции на разстояние до 50 km. 

Оценка на популацията в зоната. В зоната не са установени находища за зимуване на 

вида, а в известните летни находища в зоната са установени общо 3 екземпляра. Площ-

та на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 28.3 ha (0.3% от 

площта на защитената зона) и потенциално подходящите ловни местообитания  1210 ha 

(11,3% от площта на защитената зона). Площта на урбанизираните и неподходящите за 

вида местообитания е 4285 ha (39,9% от площта на защитената зона). 

Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: Неблагопри-

ятно -незадоволително.  

Оценка на популацията в границите на ОУП. В обсега на територията на устройст-

веното зониране няма зимни и летни убежища на вида. Потенциални местообитания на 

вида със средна пригодност са картирани в землището на Левски, с. Трънчовица. По-

тенциалните ловни местообитания и териториите с влошени качества на целевия вид са 

установени почти във всички населени места на община Левски разположени в близост 

до р. Осъм.  

Въздействия 

Очаквани въздействия по време на строителството.  

Потенциални заплахи за местообитанията. Ефективно заето лятно местообитание на  

вида, в границите на защитената зона, е моста над р. Осъм при град Левски и северо-

западно от с. Обнова, които остават извън устройственото зониране предвидено в ОУП.  

С реализиране на устройственото зониране не се засягат убежища на целевия вид, как-

то и негови ефективно заети местообитания. Предвидените за устройствено зони-ране 

територии са в по-голяма степен урбанизирани и не са местообитание на вида. 

Таблица 60  Пригодност на засегнатите местообитания на R. ferrumequinum 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Общ устройствен план на община Левски 
 

Възложител община Левски 261 

 

 

Населено място 
Площ (ha) на 

засегнато место-

обитание от УЗ 

Брой пъти на 

засягане на Уст-

ройствената 

зона 

Пригодност на 

местообитанията 

на Rhinolophus 

ferrumequinum 

 

Устройствена 

зона 

с. Трънчовица 1.94- орни ниви 10 Влошени качества 12/За 

с. Трънчовица 5.65-пасище 2 Потенциални 1/ЗпRRR1 

с. Изгрев 0.075 - пасище 3 Влошени качества 4/ЗпRRR1 

 

с.Козар Белене 

0.2 – пасище до 

старо корито на р. 

Осъм 

 

1 

 

Потенциални 

 

6/ЗпRRR1 

 

с.Козар Белене 

1.76 – изоставени 

ниви 

1 Потенциални до 

старо корито на р. 

Осъм 

 

20/За 

с. Варана 0.6 – изоставени 

ниви 

14                                                                                                                        Влошени качества 22/За 

                Общо 10.225 31   

 

Площ на местообитанието в 

страната (ha) 

Площ на местообитанието в 

защитената зона 

(hа) 

Площ на местообитанието в 

община Левски 

(hа) 

1063.708 28.3 658.686 

 

Предвиденото в ОУП устройствено зониране за алтернативно земеделие и паркове в 

землищата на населените места в община Левски ще засегне 10.225 ha от место-

обитанията на вида в зоната. От общата засегната площ 2.615 ha са терени с влошени 

качества и не могат да бъдат причислени към съответна категория на местообитание на 

вида. Реално засегнати са 7.610 ha, което е 26.9% от общата картирана площ на местоо-

битанието в защитената зона, 0.7% от площта на местообитанието в страната и 1.15% 

от площта на местообитанието в зоната на територията на община Левски. 

Въздействие – Значително. 

Степен на въздействие – 7. 

 
Фиг.115  Територии с влошени качества, R. ferrumequinum, с. Трънчовица, 12/За 
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Фиг. 116 Засегнати местообитания на R. ferrumequinum,с. Трънчовица, 1/ЗпRRR1 

 
Фиг. 117 Засегнати местообитания (Влошени качества) на R. ferrumequinum, 

с. Изгрев, 4/ЗпRRR1 

За определяне площите на засегнатите местообитания на вида е използвана информа-

цията с предоставени координати на МОСВ (2013г.). На практика се оказва, че съглас-

но тези координати се засягат и части от поземлените имоти – орни ниви, които са раз-

положени до стари корита на р. Осъм или съществуващи канали. В действи-телност 

такова засягане на местообитания няма, а грешката идва от неправилно очертани гра-

ници на защитената зона, поради използвана програма, която не може плътно  и точно 

да следва очертанията на поземлените имоти, каналите и старите кори-та. Така на 

практика се получава, че част от орни ниви се засягат от устройственото зониране, с 

което се губи площ от местообитанието на вид. Орните ниви не променят своето пред-

назначение и по новата устройствена зона за алтернативно земеделие те остават като  

такива. Това ни дава основание да изключим тези малки по своите раз-мери  площи и 

1/Зп1 

4/Зп1 
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да не се смятат, като реално унищожени местообитания на вида в зона-та. Като отчи-

таме това на сателитните карти представяме реално засегнатите от устройственото зо-

ниране поземлени имоти. 

 
Фиг. 118 Засегнати местообитания на R. ferrumequinum,с. Козар Белене 

При реализиране на устройственото зониране ще бъдат засегнати и ловни местооби-

тания на  вида в зоната. 

Таблица 61 Пригодност и засегнати ловни местообитания на Rhinolophus ferrume-

quinum 

 

Населено място 

Площ (ha) на 

засегнати место-

обитания от УЗ 

Брой пъти на 

засягане на Уст-

ройствената 

зона 

Пригодност на 

ловните местоо-

битания на 

Rhinolophus 

ferrumequinum  

 

Устройствена 

зона 

с. Трънчовица Пасище - 6.0 

 

1 Потенциални 1/ЗпRRR1 

с. Градище Изоставени ниви – 

2.05 

3 Потенциални 26/За 

              Общо 8.05 7 Потенциални  

 

Ще бъдат засегнати 8.05 ha ловни местообитания на вида в зоната, което е 0.66% от 

общата площ на ловните местообитания в зоната. 

Въздействие – Слабо. 

Степен на въздействие – 2. 

46841.0.67 

Изоставена нива 
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Фиг.119  Засегнати ловни местообитания на R. ferrumequinum,с. Трънчовица 

 

 
Фиг.  120 Засегнати ловни местообитания на R. ferrumequinum,с. Градище 

Фрагментация на местообитания. Изградените устройствени зони не са непреодоли-

мо препятствие по време на полет на прилепите и това не е в състояние да доведе до 

възникване на бариерен ефект до потенциалните местообитания и ловни полета. От 

тази гледна точка устройственото зониране не може да бъде разглеждано, като фактор 

предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията на този целеви вид. 

Пространствената фрагментация е с нeзначително въздействие върху 7.610 ha потенци-

ални местообитания и върху 8.05ha ловни местообитания в зоната, без да предизвика 

структурни промени в популацията на вида в защитената зона. 

Въздействие – Слабо. 

Степен на въздействие – 2. 

Прекъсване на биокоридори. Изграждането на устройствените зони  няма да доведе до 

трайно прекъсване на ландшафтни елементи, използвани от вида по време на миграция 

в границите на защитената зона. Устройственото зониране ще се извърши до урбани-

зирани територии с изградена инфраструктура, което няма да доведе до съществени 

Пасище 6.0 ha 

– 1/Зп1 

17556.0.61=1.7 ha 

17556.0.168.=0.35 ha 
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промени в района. За прекъсване на биокоридори може да става въпрос само в случаи-

те, когато има непреодолими препятствия за денонощните и сезонни миграции на вида. 

Като се има предвид характера на устройствените зони и височината на полета на при-

лепите, земеделските земи и сградения  фонд на ПпRRR1RRR не са непреодолима пречка за 

вида и те не може да бъдат причина за възникване на временен или траен бариерен 

ефект, с което да предизвика прекъсване на миграционни коридори на вида. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Безпокойство. В обхвата на територията на устройственото зониране отсъстват убе-

жища на вида, които могат да бъдат подложени на различни антропогенни въздей-

ствия. Няма установени колонии в съседни терени. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Смъртност. Няма вероятност за инцидентна смъртност на индивиди, поради това, че 

устройственото зониране не засягат убежищата на вида, както на територията на уст-

ройствените зони, така и в съседни територии. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

 1310 Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersi) 

Статус. В България: уязвим VU [A2c], ЗБР-II, ІІІ; международен: IUCN [NT]; БеК-ІІ, 

III; БoK-II; ДХ-ІІ, ІV. 

Разпространение в България. Видът се среща из цялата страна, без най-високите час-

ти на планините. Известни са около 170 находища, повечето от които са между 100 и 

600 m надм. в. Общата численост е около 170 000 индивида зимуваща популация и 

около 120 000 индивида лятна популация. Извършват сезонни Tмиграции 9 на разстояние 

до 750 km.  

Местообитания. Карстови ландшафти в цялата страна. Обитава целогодишно само 

подземни убежища – пещери и минни галерии. 

Оценка на популацията в зоната. В зоната не са установени находища на вида. 

Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е 14.6 ha (0.1% от площта 

на защитената зона) и потенциални подходящи ловни местообитания 4319 ha (40,2% от 

площта на защитената зона). Площта на урбанизираните и неподходящите за вида мес-

тообитания 110 ha (1% от площта на защитената зона). 

Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: Неблаго-

приятно - незадоволително. 

Оценка на популацията в границите на ОУП. Не се засягат убежища на вида. Видът 

не е установен на територията на предвидените за изграждане нови устройствени зони. 

Потенциални местообитания на целевия вид има на територията на всички населени 

места в близост до р. Осъм.  

Въздействия 

Очаквани въздействия по време на строителството.   

Потенциални заплахи за местообитанията. При изграждане на новите устройствени  
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зони не се засягат летни  и зимни убежища на вида. Видът не е установен в границите 

на поземлените имоти определени за устройствено зониране, поради отсъствие на под-

земни убежища на вида. 

При реализиране на ОУП в отделни населени места на община Левски  се засягат 

ловни местообитания на целевия вид. 

Таблица 62 Пригодност и засегнати ловни местообитания на Miniopterus schreibersi 

 

Населено място 

Площ (ha) на 

засегнати место-

обитания от УЗ 

Брой пъти на 

засягане на Уст-

ройствената 

зона 

Пригодност на 

местообитания 

на Miniopterus 

schreibersi 

 

Устройствена 

зона 

с. Трънчовица 9.833- пасище до 

р. Осъм 

2 Потенциални 1/ЗпRRR1 

с. Изгрев 7.517 - пасище 3 Потенциални 4/ЗпRRR1 

 

с. Козар Белене 

3.493- храсти и 

пасище до старо 

корито на р. Осъм 

 

3 

Потенциални  

6/ЗпRRR1 

                      Общо 20.843 8 Потенциални  

 

Площ на ловните местообитания в защитената 

зона (ha) 

Площ на ловните местообитания в защитената 

зона на територията на община Левски (ha) 

4319.485 890.684 

 

Новите устройствени зони ще отнемат 20.843 ha ловни местообитания, което е 0.66% 

от общата площ на потенциалните подходящи ловни местообитания в защитената зона 

и  2.3% от общата площ на ловните местообитания в зоната на територията на община 

Левски. Засегнатата площ е малка и няма да доведе до намаляване на потенциалните 

ловни местообитания на вида в зоната, в която има достатъчно повърхностни водоеми, 

които са негов основен източник на  хранителна база. Видът  е добър летец и по време 

на лов може да се отдалечи на голямо разстояние от дневните си убежища. В този слу-

чай трябва да се има предвид и факта, че тези площи ще бъдат използвани за изгражда-

не на паркови зони в населените места, които ще имат положителен еколо-гичен ефект 

и могат да бъдат и ловно местообитание на вида след тяхното изграждане. 

Въздействие – Слабо. 

Степен на въздействие – 2.  

Фрагментация на местообитания. Засегнатите площи от местообитания на вида и не-

говите ловни местообитания са твърде малки за да предизвикат съществено разде-ляне 

на потенциалните местообитания на части. Изградените устройствени зони не са неп-

реодолимо препятствие по време на полет на прилепите и това не е в състояние да до-

веде до възникване на бариерен ефект до потенциалните и ловни полета в съседни те-

рени в зоната. От тази гледна точка устройственото зониране не може да бъде разглеж-

дано, като фактор предизвикващ функционална фрагментация на местообита-нията на 

този целеви вид. Пространствената фрагментация е с нeзначително въздейст-вие върху 

20.843 ha подходящи ловни местообитания в зоната, без да предизвика структурни 

промени в популацията на вида в защитената зона. 

Въздействие – Незначително. 

Степен на въздействие – 1.  
113мф 
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Фиг. 121 Засегнати ловни местообитания на Miniopterus schreibersi, с. Трънчовица 

Прекъсване на биокоридори. Изграждането на устройствените зони  няма да доведе до 

трайно прекъсване на ландшафтни елементи, използвани от вида по време на миграция, 

в границите на защитената зона. Устройственото зониране ще се извърши до урбани-

зирани територии с изградена инфраструктура, което няма да доведе до съществени 

промени в района. За прекъсване на биокоридори може да има само в случаите, когато 

има непреодолими препятствия за денонощните и сезонни миграции на вида. Като се 

има предвид височината на предвидените сгради в устройствените зони предимно за 

производство и височината на полета на прилепите, този сграден фонд не е непреодо-

лима пречка за вида и те не може да бъдат причина за възникване на временен  

 
Фиг. 122 Засегнати ловни местообитания на Miniopterus schreibersi, с.Козар Белене 

3.493 ha пасище 

1/Зп1 

3.493 ha храсти 

и пасище до 

старо корито на 

р. Осм 
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или траен бариерен ефект, с което да предизвика прекъсване на миграционни коридори 

на вида. Като добър летец видът ще има достъп до всички ловни полета в зоната. 

Въздействие – Незначително. 

Степен на въздействие – 1.  

 Безпокойство. По време на извършване на устройственото зониране не се очаква без-

покойство поради отдалеченост на подземните местообитанията на вида в зоната. До 

този момент видът не е установен в защитената зона. При бъдещо наличие на попула-

ция на вида в границите на защитената зона, разглежданите ПУП могат да дадат точна 

оценка на фактора безпокойство при реализиране на устройствените зони. 

Въздействие  - Не се очаква. 

Степен на въздействие - 0. 

Смъртност. В устройствените зони ще се извършват дейности, които не засягат пряко 

убежища на вида и неговата популация. На този етап в защитената зона няма установе-

ни находища на вида. 

Въздействие  - Не се очаква. 

Степен на въздействие - 0. 

 1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) 

Статус. В България: уязвим VU [A2c], ЗБР-II, ІІІ; международен: IUCN [VU A2c]; БеК-

ІІ, III; БoK-II; ДХ-ІІ, ІV. 

Разпространение в България. В цялата страна, без най-високите части на планините. 

Известни са 73 убежища, повечето между 100 и 600 m надм. в. Общата лятна численост 

е около 18 500 индивида. През зимата, когато у нас мигрират индивиди от околните 

страни, числеността е около 45 000 индивида. 

Местообитания. Карстови ландшафти. Обитава целогодишно само подземни убежища 

– пещери и минни галерии. Извършва големи 39T39T39Tмиграции39T39T39T между летните и зимните си 

убежища. 

Оценка на популацията в зоната. В зоната не са установени находища на вида. 

Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е 60.7 ha (0.6% от площта 

на защитената зона) и потенциално подходящите ловни местообитания 4319 ha (40,2% 

от площта на защитената зона). Площта на урбанизираните и неподходящите за вида 

местообитания е 110 ha (1,0% от площта на защитената зона). 

Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: Неблагопри-

ятно - незадоволително. 

Оценка на популацията в границите на ОУП. Не се засягат убежища на вида. На 

територията на предвидените устройствени зони няма летни и зимни убежища на вида. 

Незначителна по своите размери е площта на потенциални местообитания в района на 

с. Трънчовица до брега на р. Осъм. Но в населените места в общината в близост до р. 

Осъм има картирани потенциални ловни местообитания. 

Въздействия 

Очаквани въздействия по време на строителството.  

Потенциални заплахи за местообитанията. Целевият вид не е регистриран на терито-

рията на защитената зона и поземлените имоти включени в ОУП за устройст-вено зо-

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Общ устройствен план на община Левски 
 

Възложител община Левски 269 

 

ниране. При устройственото зониране не се засягат подземни убежища на вида, които 

са отдалечени от терените за реализиране на ОУП. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0.  

Предвиденото изграждане на устройствена зона 1/ЗпRRR1 RRR– парк в с.Трънчовица ще засег-

не 2.631ha от пасище, разположено до р. Осъм, което е ловно местообитание на вида. В 

землището на с. Козар Белен ще бъдат засегнати 0.8 ha храсти и пасище за парк, разпо-

ложен до старо корита на р. Осъм. Общо при реализиране на посочените паркове, в 

двете населени места, ще бъдат засегнати 3.431 ha, което е 0.08% от общата карти-рана 

площ на ловните местообитания в защитената зона (4319.485ha) и 1.2% от площта на 

местообитанието в зоната на територията на община Левски (277.656 ha).  

Въздействие – Слабо.  

Степен на въздействие – 2.  

Фрагментация на местообитания. Устройственото зониране не засяга потенциални 

местообитания на вида на територията на защитената зона и поземлените имоти вклю-

чени в ОУП за устройствено зониране. Засегнатите площи от ловните местооби-тания 

на вида са малки по размери и няма да доведат до фрагментиране и  намаляване на 

трофичната база на вида в зоната. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Прекъсване на биокоридори. Съгласно резултатите от проекта: "Картиране и определя- 

не на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I", 

територията на предвидените устройствени зони попада в район с добра свързаност на 

коридорите. Устройствените зони не са преграда, която да възпрепятства миграцията 

на прилепите в защитената зона. По време на миграции те прелитат над изградените 

устройствени зони безпрепятствено. С тяхното изграждане не се прекъснат характерни 

ландшафтни елементи в зоната, които се използват от целевия вид по време на мигра-

ции. 

 
Фиг. 123 Засегнати ловни местообитания на Myotis capaccinii,  

с. Трънчовица – 1/ЗпR1 

1/Зп1 
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Фиг. 124 Засегнати ловни местообитания на Myotis capaccinii, с. Аспарухово 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0 

Безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на убежища в границите на устройстве-

ните зони, които могат да бъдат подложени на въздействие по време на тяхното изг-

раждане и тяхната експлоатация. До сега видът не е установен в зоната. 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0.  

Смъртност. Дейностите, които ще бъдат в устройствените зони не засягат убежища на 

вида и няма да имат пряко въздействие върху вида и неговата популация в зоната, още 

повече че видът отсъства от защитената зона. 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

 1306 Средиземноморски подковонос  (Rhinolophus blasii) 

Статус. В България: уязвим VU [A2c], ЗБР-II, ІІІ; международен: IUCN [NT]; БеК-ІІ, 

III; БoK-II; ДХ-ІІ, ІV. 

Разпространение в България. Установени са около 60 находища. В южните части на 

страната видът е относително обикновен и с по-висока срещаемост и обилие. Западната 

и централна част на Предбалкана и линията Велико Търново-Котел-Приморско очерта-

ват част от северната граница на ареала. 

Местообитания. Карстови райони в равнинните и хълмисти части на страната. Изцяло 

е свързан с подземни убежища - пещери и минни галерии. 

6/Зп1 
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Оценка на популацията в зоната. В зоната не са установени находища на вида. 

Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е 0.3 ha (0.0% от площта 

на защитената зона) и потенциално подходящи ловни местообитания 3139 ha (29,2%  от 

площта на защитената зона). Площта на урбанизираните и неподходящите за вида мес-

тообитания е 4400 ha (40,9% от площта на защитената зона). 

Обща оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия: Неблаго-

приятно -незадоволително. 

Оценка на популацията в границите на ОУП. На територията на устройственото 

зониране предвидено в ОУП видът не е установен  и не се засягат негови летни и зимни 

убежища. В обсега на тази територия не попадат потенциални местообитания и ефек-

тивно заети убежища. Потенциалните ловни местообитания са разположени около ко-

ритото на р. Осъм. По-голямата част от терените определени за устройствено зониране 

са с влошено качество. 

Въздействия 

Очаквани въздействия по време на строителството.  

Потенциални заплахи за местообитанията. На поземлените имоти включени в ОУП 

за устройствено зониране няма установени подземни убежища на вида. По отношение 

на местообитанията, разглеждани като убежища на описания в стандартния формуляр 

вид реализацията на плана не е свързана с унищожаване на подземни обитания (пеще-

ри, минни галерии и подземни кухини) поради липсата на такива в землището на общи-

на Левски. При реализиране ще бъдат засегнати ловни местообитания на вида разпо-

ложени в близост до р. Осъм и старото корито на тази река. Това са предимно изоста-

вени орни ниви или пасища. 

Таблица 63 Пригодност и засегнати ловни местообитания на Rhinolophus blasii 

 

Населено място 

Площ (ha) на 

засегнати ловни 

местообитания 

от УЗ 

Брой пъти на 

засягане на Уст-

ройствената 

зона 

Пригодност на 

ловни местооби-

тания на 

Rhinolophus blasii 

 

 

Устройствена 

зона 

с. Трънчовица 8.301 – пасище до 

старо корито на р. 

Осъм 

2 Потенциални 1/ЗпRRR1 

с. Козар Белене 2.710 – храсти и 

пасище до старо 

корито на р. Осъм 

3 Потенциални 6/ЗпRRR1 

 

Площ на ловните местообитания в защитената 

зона (ha) 

Площ на ловните местообитания в защитената 

зона на територията на община Левски (ha) 

3139.177 2403.135 

 

По отношение на ловните местообитания (foraging habitats) на защитените в зона-

та видове прилепи, предпочитани ловни местообитания са открити водоеми, като бавно 

течащи реки, крайречна дървесна растителност, покрайнини на гори и самите гори. 

При реализиране на ОУП и предвиденото устройствено зониране, което включва  
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обработваеми земеделски земи – ниви разположени до р. Осъм или нейните стари ко-

рита не се предвиждат промени, които да засегнат трофичната база на вида. Всички 

ловни местообитания са разположени до р. Осъм и стари корита, останали след нейната 

корекция, както и наличните други повърхностни водоеми. 

Устройственото зониране ще засегне ловни местообитания на вида разположени в 

землището на с. Трънчовица при изграждане на парк – 1/ЗпRRR1RRR на площ от 8.301 ha и 

парк 6/ЗпRRR1RRRв с. Козар Белене на площ от 2.710 ha, до старо корито на р. Осъм.  

Общо ловните местообитания на вида ще бъдат намалени с 11.011 ha, което е  

0.3% от общата картирана площ в защитената зона и 0.45% от ловните местообитания в 

зоната на територията на община Левски. 

 

Фиг. 125  Засегнати ловни местообитания на Rhinolophus blasii, с. Трънчовица 

 
Фиг. 126  Засегнати ловни местообитания на Rhinolophus blasii, с. Козар Белене 

Въздействие – Незначително. 

Степен на въздействие -  1. 

Фрагментация на местообитания. Реализацията на ОУП и предвиденото устройствено 

зониране не засягат потенциални местообитания на вида в защитената зона. Засегнати 

са 11.011 ha ловни местообитания на вида. Тази площ е малка за да предизвика същест-

вена фрагментация на ловните местообитания на вида в зоната.  

Въздействие – Незначително. 

6/Зп1 

1/Зп1 
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Степен на въздействие -  1. 

Прекъсване на биокоридори. С устройственото зониране не се прекъсват трайни харак-

терни ландшафтни елементи, използвани от прилепите по времена техни полети и ми-

грации. Устройствената зона е разположена в антропогенно и техногенно повлияна 

земеделска земя, до населено място. 

Въздействие  - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Безпокойство. В обхвата на територията, на която ще се изгради устройственото зони-

ране отсъстват убежища  на вида, които могат да бъдат подложени на различни въз-

действия по време на изграждане и експлоатация на устройствените  зони. Видът не е 

установен в зоната. 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0.  

Смъртност. Предвиденото устройствено зониране не засяга убежища на този вид и е 

без въздействие върху индивидите. Видът не е установен в зоната. 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0.  

 305 Южен подковонос (Rhinolophus uryale) 

Статус. В България: уязвим VU [A2c], ЗБР-II, ІІІ; международен: IUCN [VU: A2c]; 

БеК-ІІ, III; БoK-II; ДХ-ІІ, ІV. 

Разпространение в България. Най-широко разпространеният и най-многоброен от  

трите вида "средни" подковоноси на територията на страната. Известен е от над 100 

находища, като повечето от тях са между 0–700 m надм. в., но има зимни убежища и на 

по-голяма височина. Срещаемостта му намалява на юг. 

Местообитания. Гористи равнинни карстови райони в близост до вода. Почти изцяло е 

свързан с пещерите, но в некарстови райони през лятото се заселва и в постройки. 

Оценка на популацията в зоната. В зоната не са установени находища на вида. 

Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е 2.4 ha (0.0% от площта 

на защитената зона) и потенциално подходящи ловни местообитания 439 ha (4,1% от 

площта на защитената зона). Площта на урбанизираните и неподходящите за вида мес-

тообитания е 4290 ha (39,9% от площта на защитената зона). 

Оценка на популацията в границите на ОУП. Целевият вид не е установен на тери-

ториите предвидени за устройствено зониране и не се засягат негови летни и зимни 

убежища. Потенциални местообитания със средна пригодност има фрагмен-тирани в 

района на с. Трънчовица на карстовите възвишения в местност „Капитанска могила“ и 

„Печигърбица“. 

Въздействия 

Очаквани въздействия по време на строителството.   

Потенциални заплахи за местообитанията. Не се засягат пряко убежища на вида. При 

устройственото зониране се засягат потенциални ловни местообитания на вида в зона-

та. 



Общ устройствен план на община Левски 
 

Възложител община Левски 274 

 

Таблица 64 Пригодност и засегнати ловни местообитания на Rhinolophus uryale 

 

Населено място 

Площ (ha) на 

засегнати место-

обитания от УЗ 

Брой пъти на 

засягане на Уст-

ройствената 

зона 

Пригодност на 

местообитания 

на Rhinolophus 

uryale  

 

Устройствена 

зона 

с. Изгрев 0.247 8 Средна 8/За, 19/За 

с. Малчика,  

с. Аспарухово 

0.6 7  20/За 

Левски 

с. Варана 

0.892 10  20/За, 22/За 

с. Градище 0.472 9  26/За 

                   Общо 2.211 34   

 

Площ на ловните местообитания в защитената 

зона (ha) 

Площ на ловните местообитания в защитената 

зона на територията на община Левски (ha) 

438.96 370.978 

 

Изграждането на предвидените в ОУП устройствени зони на територията на защитена-

та зона ще доведе до трайна промяна на естествените характеристики на 2.211 ha  от 

общата площ на потенциално подходящи ловни местообитания на вида в защите-ната 

зона. Тази площ е 0.5% от площта на ловното местообитание в защитената зона и 0.6% 

от ловните местообитания на вида в защитената зона на територията на община Лев-

ски. Засегнатите ловни местообитания в населените места са посочени на сателит-ните 

поземлените имоти. Не всички имоти засегнати съгласно предоставените коорди-  

 

Фиг. 127 Засегнати ловни местообитания на Rhinolophus uryale според данните от 

МОСВ, с. Изгрев  

нати от МОСВ могат да бъдат определени, като ловни местообитания на вида. Тази 

разлика се получава в резултат на използване на компютърна програма за очертаване 

границите на местообитанията, които не съвпадат с границите на имотите. Тази прог-

рама не може да очертае абсолютно вярно границите на защитената зона и най-малките 

подробности в контурите на поземлените имоти, в резултат на което се получава, че се 

засягат ловни местообитания на вида. На практика такова засягане няма. Засегнатите 

площи от ловните полета на вида са ежегодно обработвани ниви. От тази гледна точка 

може да се приеме, че не се очаква въздействие върху трофичната база на вида. 

Въздействие – Не се очаква. Степен на въздействие – 0. 
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Фиг. 128 Засегнати ловни местообитания на Rhinolophus uryale, с. Малчика,  

с. Аспарухово 

 
Фиг.129 Засегнати ловни местообитания на Rhinolophus uryale, с. Варана,  Левски 

 
Фиг. 130 Засегнати ловни местообитания на Rhinolophus uryale, с. Градище 
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Фрагментация на местообитания. Предвидените устройствена зона заедно с всички 

съоръжения не са непреодолимо препятствие за прилепите по време на техните полети 

и миграции и не са в състояние да предизвикат бариерен ефект за вида при използване 

на потенциалните местообитания в други части на защитената зона. Тези устройствени 

зони не може да бъдат считани за фактор предизвикващ функционална фрагментация 

на ловните местообитания на вида. Пространствената фрагментация е без въздействие 

върху 2.211 ha ловни местообитания и не води до структурни промени на популацията 

на вида в зоната. 

Въздействие – Не се очаква.  

Степен на въздействие – 0. 

Прекъсване на биокоридори. Според приложената карта от резултатите по проекта 

"Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообита-

ния и видове - фаза I", предвидените устройствени зони  в посочените землища попадат 

в потенциални коридори, чиято свързаност е добра. Прекъсване на биокоридори може 

да има в случаи на непреодолими препятствия при извършване на сезонни или дено-

нощни миграции от вида. Като се има предвид височината на сградния фонд при  пре-

димно производствените зони и селскостопанските бази и височината, на която се из-

вършват миграционните полети на прилепите, устройстве-ните зони заедно с техните 

съоръжения и елементи не са непреодолима пречка при полета на прилепите и не са в 

състояние да доведат до временен или траен бариерен ефект, свързан с прекъсване на 

миграционни биокоридори в зоната.  

Въздействие – Не се очаква.  

Степен на въздействие – 0. 

Безпокойство. Не се очаква. Реализацията на устройствените зони ще се извършва са-

мо през светлата част на денонощието и няма да предизвика безпокойство през вечер-

ните часове, когато са полетите на прилепите. На територията на бъдещите устройст-

вени зони и съседните терени няма установени убежища на прилепи. 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Смъртност. Не се очаква. В съседните територии не са установени колонии на този 

вид, което дава основание да се приеме, че не се очаква въздействие. 

Въздействие - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

 

Оценка на риска за видовете прилепи,  предмет на опазване в защитената зона 

Таблица 65  Таблица с вероятните въздействия върху целевите видове прилепи в 

защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол 

Въздействия и 

Параметри 
Популация 

Зимни и лет-

ни убежища 

Потенциални 

ловни местооби-

тания 

Биокоридор с 

тесен фронт на 

миграция 

 

Унищожаване или 

увреждане на местоо-

битания 

Очаква се  въздейст-

вие в зоната 

Не се очаква 

въздействие 

Очаква се въздейс-

твие  

Не се очаква  

въздействие. 
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Смъртност на инди-

види  

 

Не се очаква  въз-

действие в зоната  
Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква  въз-

действие 

Не се очаква 

въздействие 

Прекъсване на био-

коридори 

Не се очаква въз-

действие  

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква  въз-

действие 

Не се очаква  

въздействие 

Повишена опасност 

от пожари  

Не се 

очаква въздействие  

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква въз-

действие 

Не се очаква  

въздействие 

Опасност от битово и 

др. замърсявания 

(напр. аварии в инф-

раструктурата) 

Очаква се  въздейст-

вие в зоната 

Не се очаква 

въздействие 

Очаква се  въздейс-

твие в зоната 

Не се очаква 

въздействие 

Безпокойство 
Не се очаква въз-

действие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква въз-

действие 

Не се очаква 

въздействие 

Кумулативно въз-

действие 

Очаква се слабо 

кумулативно въз-

действие 

Не се очаква  

кумулативно 

въздействие 

Очаква се слабо 

кумулативно въз-

действие 

Не се очаква 

кумулативно 

въздействие 

 

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

 
Очаквани въздействия върху птиците предмет на защита в защитената зона от 

реализацията на ОУП на община Левски  в защитена зона BG0002096 „Обнова“ 

 

Защитена зона BG 0002096 Обнова е защитена зона по Директива 2009/147/ЕО за 

птиците, която припокрива защитена зона по Директива за местообитанията.  

Предмет на опазване в защитената зона са 47 вида птици чиито местообитания 

подлежат на опазване съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие 

и 36 вида птици, които се струпват в значителни количества по време на размножаване, 

линеене, зимуване или миграция, за които териториите, в които се струпват подлежат 

на опазване съгласно чл.6, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). По-

голямата част от птиците, които са предмет на опазване в защитената зона са предимно 

водолюбиви или свързани с влажни зони покрай повърхностни водоеми – реки, езера, 

блата. Друга част от птиците са  обитатели на гори, ливади, храсталаци и пасища, обра-

ботваеми земеделски земи. 

Във връзка с анализа на очакваните въздействия върху видовете птици и техните 

местообитания, предмет на опазване в защитена зона „Обнова“, според местообита-

нията и биологичните особености на всеки един вид включените в заповедта за обявя-

ване на защитената зона птици могат да бъдат разгледани в следните екологични гру-

пи: 

 Водолюбиви  

 Грабливи и лешояди 

 Горски обитатели 

 Обитатели на открити площи. 

Територията на община Левски обхваща различни по своя характер територии, 

включени в границите на защитена зона „Обнова“. Всяка от тези територии покрива 
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характерни за нея хабитати - открити обработваеми и необработваеми земи, които зае-

мат по-голямата част от територията, крайречни ивици, горски обитания, земи на насе-

лени места. Всеки от тези хабитати се обитава от определена група птици, за които на-

рушаването или загубата на местообитание, може да доведе до понижаване на тяхната 

численост.  

Птиците са подложени на различни въздействия от човешката дейност (земеде-

лие, горско стопански дейности, горски пожари, паша и транспорт), които неминуемо 

водят до промяна в числеността на популациите на видовете птици. Местообитанията 

на различните видове птици, не са постоянни по своите размери. В резултат на проти-

чащи различни сукцесии, провежданите през последните години интензивни горски 

дейности по изсичане на дървесната растителност, както и утвърдените земеделски 

практики водят до промяна размера на определен тип местообитание.  

Включените в ОУП на община Левски промени, свързани с изграждане на нови 

устройствени зони, засягат прилежащи територии на населените места в общината, в 

които вече има изградена определена производствена база или това са терени, които са 

антропогенно и техногенно повлияни, и които не могат да бъдат определени като клю-

чови места в защитената зона и не се използват от птиците по време на тяхната пролет-

на или есенна миграция. Местата, които са от значение за водолюбивите видове птици 

са реките, които остават извън обсега на ОУП. Разглежданият ОУП не засяга горите, 

като местообитание на птиците, както и крайбрежната растителност на р. Осъм и други 

по-малки реки на територията на защитената зона в териториалните граници на община 

Левски. Запазват своето предназначение и откритите обработваеми земеделски земи, 

като трофична база за птиците. 

В ОУП най-големи площи са отделени за алтернативно земеделие (За) на база 

съществуващите земеделски земи на територията на община Левски – орни ниви, изос-

тавени ниви, пасища и ливади.  

Земеделските земи включват естествени и полуестествени ливади и пасища, кои-

то са най-ценните екосистеми на земеделския ландшафт. Същите са резултат на много-

годишно земеделско стопанисване за паша или за сено. В резултат на това, екоси-

стемите се развиват стабилно и се превръщат в местообитания на ценни растителни 

видове и местообитания на животински видове, които ги превръщат в „земи с висока 

природна стойност”, които включват планински и низинни/равнини пасища и ливади, 

крайречни влажни зони, мозайки от овощни и зеленчукови градини, лозя и необработ-

ваеми земи между тях. Земеделските земи с висока природна стойност могат да бъдат 

групирани като:  

 Земеделски земи със значително участие на естествени и полуестествени расти-

телни видове, в т.ч. и редки и защитени видове – ливади (низинни и планински 

сенокосни ливади) и пасища;  

 Земеделски земи с мозайки от култури, с ниска степен на интензивност на обра-

ботка и пояси от естествена растителност (синури, петна от остатъчна естестве-

на дървесно-храстова растителност), малки рекички и вади, скални групи и др. В 

тези територии са обособени и голям брой екологични ниши и дивите растения 

и животни могат да съществуват независимо и/или благода-рение на земеделс-
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ките практики;  

 Земеделски земи (включващи интензивно култивирани земи и пасища), които 

поддържат популации на видове животни с европейско и световно природо-

защитно значение – редки и застрашени видове, защитени от българското и 

международното законодателство. 

В територии с екстензивно или липсващо селско стопанство, основната заплаха за 

редица местообитания и видове произтича от изоставянето на земята, резултат от пре-

установяването на трудоемки селскостопански дейности и практики, които обаче са 

важни за опазване и поддържане на биологичното разнообразие. Практики, като косене 

на ливадите, умерена паша, поддържане на синурите, води до поддръжка на местооби-

танията на видовете и природозащитната стойност на земеделските земи. 

Част от установените видове птици в защитената зона са обитатели именно на та-

кива земеделски земи. С реализиране на някои от устройствените зони,  включени в 

ОУП ще бъдат засегнати техни местообитания или трофична база в защитената зона. 

Общата тенденция за периода 2005 – 2011 г. за всички 38 вида наблюдавани пти-

ци е за намаление на числеността с 12%, което е с 5% по-малко спрямо предходния 

периода 2005– 2010 г., когато този процент е бил 17%. Предходни оценки показват, че 

намаляване на индекса на птиците, които обитават земеделските земи е бил 16%, дока-

то при последното изследване този процент е вече 14%. Състоянието на горските видо-

ве показа отрицателна тенденция – намаляване на числеността със  7%. 

От оценените 38 вида, 44,7% обитават земеделските земи, 26% са горски видове и 

29% обитават други типове местообитания. Сред видовете обитаващи земеделските 

земи с най-значителни отрицателни тенденции са пъдпъдъка (–51%), червеногърбата 

сврачка (–41%), селската лястовица (– 34%) и полската чучулига (-29%). Увеличава се 

числеността единствено на голямото белогушо коприварче (126%). Само големият си-

нигер е един от видовете, обитаващи горите с положителна тенденция на попула-цията  

+51%.  Авлигата намалява с (–34%), а черния кос (– 17%). 

При видовете птици обитаващи други категории местообитания най-висок брой 

на силно намаляващи видове са сивата врана (– 55%) и черния бързолет (–28%). Тен-

денция на умерено намалявани популацията се наблюдава при домашното врабче (–

32%), обикновената кукувица (-31%) и градската лястовица (-28%), които са и най-

застрашени видове. 

Намаляването на индекса за състоянието на популациите на птиците е признак за 

влошено състояние на тези видове. (източник на информация – БДЗП, Национален док-

лад за състоянието и опазването на околната среда – МОСВ, ИАОС, 2013). 

При реализиране на ОУП на община Левски са предвидени за устройствено зони-

ране земеделски земи – пасища, мери и естествени ливади, които са местообитания и 

трофична база на голям брой видове птици. Отнемането на тези площи ще доведе до 

намаляване и влошаване качеството на техните местообитания и трофичната база, на 

територията на защитената зона в община Левски. 
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Таблица 66  Характер на пребиваване на видовете птици в защитена зона  

BG0002096 Обнова 

Вид  Мигриращ Гнездящ Зимуващ 

чл.6, ал. 1, т. 3 

Pelecanus crispus Къдроглав пеликан +   

Phalacrocorax pygmeus Малък корморан +  + 

Botaurus stellaris Голям воден бик  + + + 

Ixobrychus minutus Малък воден бик + +  

Nycticorax nycticorax Нощна чапла + +  

Ardeola ralloides Гривеста чапла + +  

Egretta garzetta Малка бяла чапла + + + 

Egretta alba Голяма бяла чапла +  + 

Ardea purpurea Червена чапла + +  

Ciconia nigra Черен щъркел + +  

Ciconia ciconia Бял щъркел + +  

Plegadis falcinellus Бестящ ибис +   

Platalea leucorodia Лопатарка + +  

Aythya nyroca Белоока потапница + +  

Circaetus gallicus Опер змияр + +  

Circus aeruginosus Тръстиков блатар + +  

Circus cyaneus Порски блатар +  + 

Aquila pomarina Малък креслив орел + +  

Buteo rufinus Белоопашат мишелов + + + 

Falco vespertinus Вечерна ветрушка +   

Falco columbarius Малък сокол +  + 

Grus grus Сив жерав + + + 

Porzana porzana Голяма пъструшка + + + 

Porzana parva Средна пъструшка  + + + 

Porzana pusilla Малка пъструшка  + + + 

Crex crex Ливаден дърдавец + +  

Himantopus himantopus Кокилобегач + +  

Recurvirostra avosetta Саблеклюн +   

Burhinus oedicnemus Турилик + +  

Pluvialis apricaria Златиста булка +  + 

Philomachus pugnax Бойник + +  

Gallinago media Голяма бекасина +   

Tringa glareola Малък горски водобегач +   

Larus minutus Малка чайка +   

Sterna hirundo Речна рибарка +   

Chlidonias hybridus Белобуза рибарка + +  
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Chlidonias niger Черна рибарка +   

Bubo bubo Бухал  +  

Alcedo atthis Земеродно рибарче + + + 

Coracias garrulus Синявица + +  

Dendrocopos syriacus Сирийски пъстър къл-

вач 

 + + 

Lullula arborea Горска чучулига + +  

Anthus campestris Полска бъбрица + +  

Lanius collurio Червеногърба сврачка + +  

Lanius minor Черночела сврачка + +  

Sylvia nisoria Ястребогушо копривар-

че 

+ +  

Emberiza hortulana Градинска овесарка + +  

чл. 6, ал 1, т. 4 

Tachybaptus ruficollis Малък гмурец + + + 

Podiceps cristatus Голям гмурец + + + 

Podiceps nigricollis Черногуш гмурец + +  

Phalacrocorax carbo Голям корморан + + + 

Ardea cinerea Сива чапла + + + 

Anser albifrons Голяма белочела гъска +  + 

Tadorna tadorna Бяр ангъч +  + 

Anas penelope Фиш +  + 

Anas strepera Сива патица +  + 

Anas crecca Зимно бърне +  + 

Anas platyrhynchos Зеленоглава патица + + + 

Anas acuta Шилоопашата патица +  + 

Anas querquedula Лятно бърне  + +  

Anas clypeata Клопач +  + 

Aythya ferina Кафявоглава потапница + + + 

Aythya fuligula Качулата потапница + + + 

Falco subbuteo Сокол орко + +  

Rallus aquaticus Воден дърдавец + + + 

Gallinula chloropus Зеленоножка + + + 

Fulica atra Лиска + + + 

Charadrius dubius Речен дъждосвирец + +  

Vanellus vanellus Обикновена калугерица + + + 

Calidris minuta Малък брегобегач +  + 

Gallinago gallinago Средна бекасина + + + 

Limosa limosa Черноопашат крайбре-

жен  бекас 

+   

Numenius phaeopus Малък свирец +   
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Numenius arquata Голям свирец +   

Tringa erythropus Малък червеноног во-

добегач 

+   

Tringa totanus Голям червеноног водо-

бегач 

+   

Tringa stagnatilis Малък зеленоног водо-

бегач 

+   

Tringa nebularia Голям зеленоног водо-

бегач 

   

Tringa ochropus Голям горски водобегач + + + 

Actitis hypoleucos Късокрил кюкавец + +  

Larus ridibundus Речна чайка +  + 

Chlidonias leucopterus Белокрила рибарка + + + 

Merops apiaster Пчелояд + + + 

 

Видове, птици по чл.6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие  

 Грабливи птици и лешояди   

В тази група влизат 8 вида, които се опазват съгласно чл.6, ал.1, т.3 от Закона за 

биологичното разнообразие. 

Малък креслив орел (Aquila pomarina), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Вечерна 

ветрушка (Falco vespertinus), Малък сокол (Falco columbarius), Орел змияр (Circaetus 

gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus). 

Практическото реализиране на разглеждания предварителен проект за ОУП на 

община Левски, се очаква да има следните въздействие върху всеки от посочените ви-

дове. 

 A089 Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Статус. Червен списък на световно застрашените видове (IUCN Red List) – Незастра-

шен (Least Concern LC). В Червената книга на България е включен в категорията уяз-

вим VU B(1a)+C. На територията на България е защитен от закона вид. 

Местообитания. Запазени горски масиви от бук, дъб или смесени насаждения, стари 

полезащитни пояси и други горски площи, в близост до просторни тревни съобщества 

и край селскостопански земи, които птиците използват за ловуване. 

Популация. Гнездящо прелетен, преминаващ и отчасти зимуващ вид за България, при-

оритетен за опазване и застрашен от изчезване (Приложение 2 и 3 на ЗБР). Числеността 

на гнездящата популация в България е 350- 400 двойки, от които 50% е концентрирана 

в Източни Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа, около 25% са кон-

центрирани в Източна Стара планина и Източна Средна гора и около 15% са в Дунавс-

ката равнина и по крайбрежието на р. Дунав и островите. Останалите 10% се срещат по 

северните склонове на Родопите, Витоша и Същинска Средна гора. 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на вида в зоната е пред-

ставен с 1 гнездяща двойка. Гнезди основно на широколистни дървета в близост до 

речни долини. Отрицателно действащи фактори, които водят до намаляване числе-

ността са интензификацията на земеделието, разораването на пасищата и ливадите, 
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разработването на буковите и смесените гори до 1000 m надм. в. за дърводобив, инф-

раструктурно развитие за туризъм и отдих, конкуренцията с царския орел по отно-

шение на храната. (Профиров, Стойчев 2012). 

Оценка на популацията в границите на ОУП. В рамките на полевите (V 2016 г.) 

проучвания видът не е установен в районите на устройственото зониране определено с 

ОУП. Потенциални негови ловни местообитания представляват селскостопанските зе-

ми, които се запазват като такива. Новите устройствени зони свързани предимно с про-

изводствена дейност, и тези за изграждане на нови паркове в  населените места поради 

близостта им до населено място, вероятността вида да се среща там е малка. Районът, 

около земеделските площи са горски площи отдалечени от населени места и могат да 

бъдат вероятни потенциални местообитания на вида. В ОУП не се предвижда засягане 

на горски масиви и горска растителност. 

Въздействия  

Потенциални заплахи за местообитанията. Местообитанията попадат в клас земно 

покритие смесени гори и широколистни листопадни гори. Предвиденото устройствено 

зониране не засяга такъв тип местообитания. С ОУП на община Левски промяна в гор-

ските площи няма да има. В България установената плътност на гнездене е 3-4 двойки в 

UTM квадрат с размери 10 х 10 кm (Дерменджиев и др. 2007). В случая потенциалът на 

местообитанията на вида в зоната се запазва, което гарантира оставане на вида.  

Всички предвидени в ОУП устройствени зони ПпRRR1 RRR– предимно производствени 

дейности са разположени в регулационните граници на населените места, или до тях в 

урбанизирани, антропогенно и техногенно повлияни терени. Тези територии не могат 

да бъдат определени, като част от местообитанията на целевия вид. Ловни местооби-

тания на вида могат да бъдат пасищата и откритите площи на обработваемите земедел-

ски земи – ниви. В ОУП селскостопанските обработваеми орни ниви се запазват за раз-

витие на алтернативно земеделие, с което няма за бъде нарушена трофичната база на 

вида. При реализиране на 17/За - устройствена зона за алтернативно земеделие,  9/Пп RRR1 RRR 

в землището на с. Аспарухово и част от 18/Пп RRR1 RRRв землището на с. Асеновци за нови 

устройствени зони предимно за производствени дейности се засягат пасища, ливади. В 

този случай терените са разположени до населени места и вече урбани-зирани, което не 

ги прави привлекателни, като част от трофичната база в тези райони. Откритите прост-

ранства са на  големи площи, които са отдалечени от населените места и могат да про-

дължават да бъдат трофична база на вида. По вероятно е вида да използва откритите 

орни земи, разположени в непосредствена близост до горските масиви, като своя тро-

фична база. Въздействието се определя като слабо до незначи-телно по степен, което 

може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки освен спазване на най-

добрите практики при изграждане на устройствените зони.  

Въздействие –Слабо.  

Степен на въздействие –1.  

Безпокойство. Видът не е установен в района на предвиденото устройствено зониране. 

По-голямата част от гнездовите и ловните територии на вида са в горската част на зо-

ната, терените заети от храсталаци и горски поляни, които остават незасегнати с из-

пълнението на ОУП. Безпокойство, прогонване на гнездящата двойка и загиване на 
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новоизлюпените не се очакват, тъй като предвидените в плана устройствени зони са 

отдалечени от местата удобни за гнездене и неговите ловни територии.  

Въздействие –Не се очаква.  

Степен на въздействие –0. 

 A403 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 

Статус. В България: уязвим VU B(1a)+C, ЗБР-ІІ, ІІІ; Международен: IUCN-VU; ECS–

spec 3, застрашен; ДП-І; CITES-II; БеК-ІІ; БоК-ІІ. 

Разпространение в България. В миналото е бил рядък вид, с отделни гнездови нахо-

дища. Днес е разпространен групово на цялата територия на страната. По много-броен 

в Западна Стара планина, Източните Родопи, Сакар, Подбалканските котловини и на 

места в Дунавската равнина, Лудогорието и Добруджа. 

Местообитания. Скали в проломи и ждрела на реки, отделни скални комплекси, ка-

менни кариери с открити пространства около тях (орни земи, пасища), които птиците 

използват за ловуване. Обитава открити хълмисти терени в предпланините близо до 

дефилета, проломи и ждрела на реки. 

 

Фиг. 131 Разпространение на Buteo rufinus в България 

Популация. В България е постоянен, гнездящо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. 

Оценките за числеността му в България нарастват от 50 [Мичев и др., 1984], 200–300 

[Костадинова, 1997], 250–400 [ BirdLife International, 2004], 550–580 [БДЗП] до 600–800 

[Нанкинов и др., 2004], а според Червената книга на България броят на гнездящите 

двойки е между 800 и 1000 в около 500 находища. Част от популацията зимува в юж-

ните предели на страната. Гнезди на земята, по скали, и по стълбовете на електро-

преносната мрежа в гнезда на свраки или прави собствени. Отрицателно действащи 

фактори за вида са деградация на биотопите, залесяване на големи площи, случайна 

смъртност от далекопроводи, употреба на препарати. 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на вида в защитената зона 

е включен с минимална численост 2 и максимална 3 двойки. 

Оценка на популацията в границите на ОУП. Видът не е установен в района на бъ-

дещите устройствени зони по време на теренните посещения на територията на община 

Левски. 
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Въздействия  

Потенциални заплахи за местообитанията. Не се очаква, тъй като не гнезди на тери-

торията предвидена в ОУП за устройствено зониране. С реализирането на ОУП не се 

застрашават местообитанията на вида, тъй като гнездата на този вид са по трудно дос-

тъпни места – скални ниши и козирки в долините на проломи, ждрела, дефилета и дру-

ги. За разлика от обикновения мишелов избягва дървета. Скалите, които обитава му 

дават добра видимост към гризачите, земноводните и влечугите – основната му плячка. 

Такъв тип местообитания на територията на предвиденото устройствено зониране с 

ОУП няма. Площите включени в ОУП са предимно открити, земеделски орни ниви, 

ливади и пасища, както и терени на и до урбанизирани територии. Всички тези терени 

не представляват местообитание на вида и негова гнездова база. С реализиране на ОУП 

не се застрашават местообитанията на целевия вид. Откритите терени – орни ниви, 

изоставени земеделски земи, пасища и мери могат да бъдат негова трофична база. Част 

от тези ловни местообитания на вида ще бъдат усвоени при реализиране на устройст-

вените зони ПпRRR1 RRRза развитие предимно на производствени дейности до населени места 

в община Левски, някои от които вече са урбанизирани или са в или до регулацията на 

населено място и не могат да бъдат използвани като трофична база. Въздействията от 

прилагането на ОУП, поради загуба на ловни местообитания могат да бъдат опреде-

лени, като слаби. 

Въздействие – Слабо.  

Степен на въздействие – 2. 

Безпокойство. Не се очаква, тъй като видът не гнезди на територията на предвиденото 

устройствено зониране. Въздействията от прилагането на ОУП, изразяващи се в спад 

на числеността на белоопашатия мишелов, разрушаване на гнезда, прогонване, смърт 

на новоизлюпените не се очакват, тъй като предвидените в плана устройствени зони са 

отдалечени от гнездовата и ловната му територии. С прилагането на проекта за ОУП 

влизащите в състава на защитената зона земеделски земи запазват предназначението си 

и в тях не се предвиждат свързани с начина на земеползване промени, което няма да 

повлияе върху хранителните местообитания на вида. Въздействията от прилагането на 

плана, поради загуба на трофична база могат да бъдат оценени като слаби. 

Въздействие – Слабо.  

Степен на въздействие – 1. 

 A097 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) 

Статут. В България: критично застрашен CR E; ЗБР-III; международен: CITES-II, ЕCS-

spec 3, застрашен; БеК-II; БоК-I-І, II. 

Разпространение в България. Доскоро се е срещал предимно в Добруджа и Златията. 

През последните години единични колонии са регистрирани в Югоизточна България. 

Местообитания. Открити пространства край селскостопански площи, полезащитни 

пояси и други горски насаждения. Предпочита равнинни местности с редки групички 

дървета, култивирани площи, градини. 

Оценка на популацията в зоната. Рядък вид за страната. Приоритетен за опазване и 

застрашен от изчезване вид (Приложение 2 и 3 на ЗБР). Колониално гнездящ по дър-
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вета прелетен вид. Заема изкуствени гнездилки. В стандартния формуляр на защи-

тената зона е отбелязан само като наличен, без конкретни данни за неговата численост. 

През последните 25 години е установяван да гнезди при Дуранкулак, Шабла, Калиакра, 

Добруджа и в Дунавската равнина (основно Златията). Общата гнездова численост в 

страната се оценява на 150–250 двойки. 

Оценка на популацията в границите на ОУП. Видът не е установен на територията 

на устройствените зони по време на проведените теренни проучвания. 

Въздействия  

Потенциални заплахи за местообитанията. Видът не гнезди на територията на защи-

тената зона. По време на миграции използват откритите земеделски площи и покрай 

пътища и далекопроводи за ловуване. При практическото изпълнение на ОУП на общи-

на Левски тези площи запазват предназначението си на обработваеми земеделски земи 

и сервитути. Очакваното въздействие  от прилагането на ОУП може да бъде оценено, 

като нулево. 

Въздействие – Не се очаква.  

Степен на въздействие – 0.    

 

Фиг. 132 Разпространение на Falco vespertinus в България 

Безпокойство. Мигриращите птици, спират за почивка по електропроводи, край пъти-

ща, без да проявяват реакции на безпокойство от автомобилния трафик. Устройст-

веното зониране не води до промени в числеността на прелитащите над защитената 

зона птици и до смъртност на отделни екземпляри. Въздействие върху мигриращите в 

зоната екземпляри не се очаква. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0.  

 A098 Малък сокол (Falco columbarius), 

Местообитания. Обитава 39T39T 39Tтундра39T39T39T, полутундра и горската зона на Европа, Азия и Се-

вер-на Америка.  По време на зимните миграции може да се срещне и в друг тип облас-

http://www.wikiwand.com/bg/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
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ти, но като цяло не силно залесени.  

Популация. На територията на България е зимуващ и се среща много рядко с много 

ниска численост, приоритетен за опазване вид (Приложение 2 и 3 на ЗБР). Ранно доли-

тащи птици могат да се наблюдават още през м. октомври. Най-честите съобщения са 

за зимните месеци. Количеството на птиците у нас зависи от метеорологичните усло-

вия, като често пъти има години с много редки отчитания на вида. В стандартния фор-

муляр на защитената зона е включен само като преминаващ с численост 1 индивид. 

Световната популация на вида се изчислява приблизително на 3,000,000 индивида, от 

които 2,000,000 са зрели индивиди (Partners in Flight Science Committee 2013). Евро-

пейската популация се изчислява на 32,000 – 51,600 двойки, което се равнява на 64,000-

103,000 зрели индивиди (BirdLife International 2015).  

 Оценка на популацията в границите на ОУП. Видът не е установен на територията 

на устройствените зони предвидени в ОУП по време на проведените теренни проучва-

ния (септември 2015 и Май, 2016 г.). 

Въздействия  

Потенциални заплахи за местообитанията. От този вид прелитат единични екземпля-

ри над територията на защитената зона и засегнатите от ОУП открити терени – пасища, 

мери поради незначителните си размери не са от значение за вида. С прилагането на 

проекта за ОУП, влизащите в състава на защитена зона „Обнова” BG0002096 земеделс-

ки земи запазват предназначението си и в тях не се предвиждат свързани с начина на 

земеползване промени, с което няма да се повлияе върху площите на хранителните 

местообитания на вида. 

Въздействията от прилагането на ОУП на община Левски могат да бъдат опреде-

лени, като нулеви по отношение на местообитанията на вида. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Безпокойство. Този вид не гнезди и не се задържа в защитената зона, което не води до 

безпокойство на гнездящи двойки и смъртност сред новоизлюпените и възрастни ин-

дивиди с прилагането на ОУП. Промените включени в ОУП по отношение на площта 

на подлежащата за урбанизиране територия не са в състояние да доведат до промени в 

числеността на прелитащите над защитената зона индивиди. Очакваните въздействия 

от реализиране на ОУП на община Левски изразяващи се в спад на числеността на мал-

кия сокол няма да има, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мер-

ки освен спазване на най-добрите практики при реализиране на устройствените зони. 

Въздействие  - Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

 A080 Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Статус. В България: уязвим VU D[1], ЗБР-II; Международен: ECS-spec 3, рядък; ДП-I; 

БeK-II, CITES-II; БоК-II. 

Разпространение в България. Има разпръснато разпространение в цялата страна, но 

по-плътно в Източните Родопи, Сакар, Дервентските възвишения, Източна Стара пла-

нина, Струмската долина, както и в планините Средна гора,  Предбалкана, Лудого-
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рието.  Единични двойки са регистрирани и в по-високите планини и равнините – Рила, 

Пирин, Западните гранични планини, Тракийската низина, Дунавската равнина. 

Местообитания. Разредени широколистни и рядко иглолистни гори в близост до отк-

рити терени, пасища, ливади и ерозирали и каменисти терени. 

Популация. Гнездещо-прелетнен, преминаващ, а в миналото широко разпространен и 

често гнездящ в равнини и планини вид включен в Приложения 2 и 3 на ЗБР. В страна-

та числеността на популацията достига 270-320 двойки (Янков, 2007). Негова гнездова 

територия са широколистни, иглолистни и влажни алувиални гори, храста-лаци с дър-

вета, на които прави своите гнезда. Придържа се към откритите пространст-ва, където 

лесно открива влечугите, компонент от неговия хранителен спектър. В хранителния 

спектър на вида 84% са змии, следвани от гризачи 5.6%, гущери 4.2%, костенурки 3.8% 

и други (Bakaloudis, Vlachos 2011). За този вид е характерна стего-фагията, като осно-

вен фактор за неговото разпространение.  

В стандартния формуляр на защитената зона видът е включен като размножаващ 

се с численост 1 гнездяща двойка. 

Въздействия 

Потенциални заплахи за местообитанията. Прилагането на ОУП не засяга место-

обитания на вида. Всички горски територии в общината  и защитената зона остават 

извън обсега на ОУП на община Левски. Подходящите места за гнездене в границите 

на защитената зона се запазват. Подходящо място за ловуване са сухите тревни место-

обитания източно от с. Варана, с. Малчика, изоставените земеделски земи север-но от 

Българене, както и обширните площи от изоставени ниви включени в ОУП за устройс-

твена зона 17/За западно от с. Българене. Част от последните терени от 15.50 dka вече 

са разорани и засяти, но останалата обширна площ все още може да бъде трофична база 

на вида. Близостта на повечето от тези ловни местообитания до населени места ги пра-

ви малко подходящи за хранителна база на вида. По отношение на предпочитанията на 

вида към определен тип ловни обитания са правени съответни проучвания за честотата 

на посещение на вида  в различни хабитати (Bechard 1982; Newton 1986;Village 1990; 

Donazar et al . 1990; Thirgood et al .2003;Franco &Sutherland 2004). Такива проучвания са 

правени и в Северна Гърция (Bakaloudis, Vlachos, Holloway, 1998). Установено, е, че 

най-често посещавани са полуинтензивните обра-ботваеми земи, откритите ливади и 

редките храсталаци, докато територии с дървесна растителност се избягват. Пространс-

твото около река Осъм и другите по-малки реки в защитената зона могат да бъдат лов-

но поле за водни змии от вида, но обрастването с гъста дървесна растителност  ги пра-

вят трудно забележими.  

С прилагането на проекта за ОУП, влизащите в състава на защитена зона „Обно-

ва” BG0002096 земеделски земи запазват предназначението си и в тях не се пред-

виждат свързани с начина на земеползване промени, с което няма да се повлияе върху 

площите на хранителните местообитания на вида, където намира различни влечуги. 

Въздействие – Слабо. 

Степен на въздействие – 1. 

Безпокойство. Безпокойство, прогонване на гнездящата двойка, нисък гнездови успех 

и загиване на младото поколение при реализиране на ОУП и свързаните с него дейно-
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сти не се очакват. Гнездящата двойка е на трудно достъпни места на територията на 

защитената зона, отдалечени от урбанизираната територия в зоната, а гнездовата тери-

тория не се засяга от ОУП и не може да предизвикат безпокойство по време на разм-

ножаване. Реализирането на ОУП няма да доведе до намаляване на гнездовия успех на 

вида и смъртност на новосъздаденото поколение. Очакваните въздействия върху вида 

могат да бъдат определени като слаби.   

Въздействия – Слаби. 

Степен на въздействие – 1. 

 A081 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) 

Статус. В България: застрашен вид ЕN D; ЗБР-II, III (I). Международен: ESC-spec 2; 

рядък; БеК-II; БоК-II; ДП-I; CITES-II. 

Разпространение в България. Видът е с петнисто разпространение в ниските части на 

страната. Среща се в Тракийската низина, поречието на р. Дунав, Черноморското 

крайбрежие и Софийското поле. 

Местообитания. Обитава блата, езера и устия на реки с гъста растителност от тръстика 

и папур. По време на миграции и зимуване обитава различни естествени и изкуствени 

влажни зони в ниските части на страната. Ловува ниско  по края на тръстиковите маси-

ви, но и в открити ливади и обработваеми земи в близост до водоемите.  

Популация. Прелетно гнездящ вид, приоритетен за опазване и застрашен от изчезване 

вид (Приложение 2 и 3 на ЗБР). В стандартния формуляр на защитената зона е включен 

като гнездещ вид с численост 1-2 двойки. Гнезди сред гъсти масиви от тръстика и па-

пур, съобразявайки височината му с нивото на водата.  

Въздействия 

Потенциални заплахи за местообитанията. В проекта на ОУП на община Левски не 

са включени дейности, които да засягат корекции на речни корита, влажни крайречни  

 

Фиг. 133 Разпространение на Circus aeruginosus на територията на България 

територии, дерета и мочурища. В границите на защитената зона и извън тези граници 

се запазват влажни ливади, мезофилни ливади, растителност по крайбрежието на р. 
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Осъм и други водоеми, които са потенциални възможности за нощуване или почивка 

на този вид. С реализиране на ОУП не се предвижда отводняване, пресушаване или 

корекция на тези места и те се запазват. Не се засягат и съществуващите канали и части 

от старото корито на р. Осъм останали след направената корекция на реката.  

Зимуващите индивиди ловуват предимно покрай пътища, по границите на обра-

ботваемите земи, покрай ливади и мочурливи места, където лесно откриват хранител-

ната си плячка – дребни пойни птици и  полевки. Тези обработваеми площи в защите-

ната зона се запазват, като негова трофична база и не се предвижда с ОУП промяна на 

начина на трайно ползване. Въздействия от прилагането на ОУП, поради загуба на мес-

тообитания на целевия вид в защитената зона не се очакват. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Безпокойство. Видът гнезди в трудно достъпни места, обрасли с гъста тръстика, отда-

лечени от предвидените нови устройствени зони за производствена дейност. С реали-

зиране на ОУП не се очаква въздействие от безпокойство върху гнездовия успех на 

вида по време на размножителния период. Планираните устройствени зони, свързани с 

повишени нива на шум при развитие на производствените дейности са разположени до 

населени места на антропогенно и техногенно засегнати терени, до пътни артерии с 

повишен автомобилен трафик, които не са местообитание на вида и негова гнездова 

територия.  

Смъртност. С прилагане на ОУП очакваната смъртност сред младото поколение и 

преминаващи и зимуващи на територията на защитената зона екземпляри ще бъде  в 

границите на естествената и промени в числеността на популацията не се очаква. Спад 

на числеността на тръстиковия блатар в защитената зона от въздействия при реализи-

ране на ОУП няма да има. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

 A082 Полски блатар (Circus cyaneus) 

Статус. В България: критично застрашен CR A [1(a) + 4(a)] + B [1(a+c(iv))]; ЗБР-II, III; 

Международен: ECS-spec 2; намалял; IUCN – слабо засегнат; БеК-II; БоК-II; ДП-I; 

CITES-II. 

Разпространение в България. Гнезденето на вида в страната не е потвърдено през 

последните години. По време на миграция и зимуване може да бъде наблюдаван най-

често в обработваеми земи и около влажни зони. 

Местообитания. Тревни съобщества, обработваеми земи с житни култури и пасища, 

стоящи сладководни водоеми с постоянен или сезонен характер. Зимуващи птици най-

често се наблюдават в открити земеделски площи. Не са редки случаите да се наблюда-

ва на дървета близо до населени места, от където наблюдават ловния си район.    

Популация. Прелетен и зимуващ вид в страната. Приоритетен за опазване и застрашен 

от изчезване вид (Приложение 2 и 3 на ЗБР). В стандартния формуляр на защитената 

зона е включен като зимуващ вид с численост 20 индивида.  

Въздействия 
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Потенциални заплахи за местообитанията. Подходящи открити площи – обработвае-

ми орни ниви и необработваеми земеделски земи има на цялата територия на община 

Левски. Не малка част от тези открити площи са в границите на защитената зона и са 

потенциални местообитания на зимуващ в района и защитената зона полски блатари. С 

реализиране на ОУП част от обработваемите земеделски земи се определят за алтерна-

тивно земеделие и ще запазят своя характер. Друга част от откритите площи – пасища, 

мери ще бъде използвана за реализиране на нови устройствени зони. Като се има пред-

вид малката численост на прелитащите и зимуващи в защитената зона полски блатари 

намаляването на тези открити площи не е от значение за оцеляване на вида. Какъв ще 

бъде броя на зимуващите полски блатари на територията на защитената зона е в пряка 

зависимост от температурата и снежната покривка, но не и от големината на откритите 

площи в защитената зона или района. В тази връзка въздействия от реализиране на 

ОУП поради загуба на местообитания няма да има. 

Въздействия – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0.  

Безпокойство. Степният блатар не гнезди в защитената зона. Зимуващите птици не 

проявяват чувствителност и през този сезон обитават културните агроландшафти в за-

щитената зона. Безпокойство през този сезон не се очаква, поради неизвършване на 

селскостопански дейности в земеделските земи. 

Численост. Площите предвидени за урбанизиране или разораване свързано с алтерна-

тивното земеделие не могат да бъдат причина за намаляване на числеността на прели-

тащите и зимуващите в зоната степни блатари. Въздействия от прилагане на ОУП зася-

гащи числеността на  полския блатар в защитената зона няма да има. 

Смъртност. Смъртност сред прелитащите и задържащите се в защитената зона степни 

блатари от прилагане на ОУП е в границите на естествената и промени в числеността 

на популацията с прилагане на ОУП няма да има. 

Въздействия – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0.  

 A215 Бухал (Bubo bubo) 

Статут. В България: застрашен вид EN [B-1], ЗБР-II, III; Международен: ECS-spec 3, 

БеK-II, ДП-I, CITES-II. 

Местообитания. Петрофилен вид. Обитава трудно достъпни места, главно в скални 

масиви и сипеи, пещери, окрайнини на гори, разредени стари гори, често в речни доли-

ни, близо до река. Предпочита вулканични и карстови скали, дефилета, ерозирани те-

рени. Привързан е към старите, необезпокоявани гори. 

Популация. Числеността на националната популация 420-490 гнездящи двойки (Янков 

2007). В стандартния формуляр на защитената зона е включен, като гнездящ вид с чис-

леност 1 гнездяща двойка. 

Въздействия 

Потенциални заплахи за местообитанията. Видът не гнезди на територията на пред-

видените нови устройствени зони в ОУП, попадащи в границите на защитената зона, 

поради отсъствие на подходящи места. Териториите разглеждани в ОУП са открити 
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площи от земеделски орни земи, пасища и мери, които не са местообитание на вида. 

Тези територии могат да бъдат негови ловни полета в защитената зона. С реализиране 

на плана за обработваемите земеделски земи промени не се предвиждат. Засегнатите от 

бъдеща урбанизация необработваеми, изоставени ниви, пасища и ливади са значително 

малки по площ, която няма да даде отражение върху трофичната база на вида в защи-

тената зона. За една гнездяща двойка в защитената зона частичното намаляване на отк-

ритите площи в зоната, които са отдалечени от местата за гнездене на вида и отглежда-

не на ново поколение не е от значение за оцеляването на вида и не води до промени в 

числеността на популацията в защитената зона. 

Въздействията от реализиране на ОУП поради загуба на местообитания могат да бъдат 

определени като слаби. 

Въздействие – Слабо.  

Степен на въздействие – 1. 

Безпокойство. Безпокойство по време на размножителния период не се очаква, поради 

разположение на гнездата в трудно достъпни места в защитената зона. През светлата 

част на денонощието видът остава скрит. Ловува през нощта. Това означава, че безпо-

койство на гнездяща двойка при реализиране на ОУП няма да има. 

Численост. За численост от 1 гнездяща двойка в защитената зона урбанизация на част 

от откритите площи в защитената зона, отдалечени от гнездовата територия на вида  не 

е от значение за оцеляването на тази двойка и не води до промени в числеността. Фак-

тори водещи до намаляване числеността на вида са бракониерство, отравяне, третиране 

на площи с роденциди.  

Смъртност. При реализиране на ОУП не се очакват промени в гнездовия успех и 

смъртност сред новоизлюпените и възрастни индивиди в защитената зона. ОУП не за-

сяга гнездовата територия на вида и не нарушава условията по време на размножител-

ния период и отглеждане на новото поколение. Смъртност няма да има. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Неграбливи птици, обитаващи гори и открити места.  

Видовете по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие включени в 

тази група са 7: Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lul-

lula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collu-

rio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Гра-

динска овесарка (Emberiza hortulana).  

A429 Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

Местообитания. Обитава и се размножава в отворени, култивирани терени, градини, 

паркове, лозя и др. 

Популация. В стандартния формуляр на защитената зона е включен като гнездящ вид 

с численост 1 гнездеща двойка. 

Въздействия 

Потенциални заплахи за местообитанията. С реализиране на ОУП не се засягат горс-
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ки терени и дървесна растителност. С ОУП се изграждат нови зелени площи – паркове 

в населени места на общината.  Нови устройствени зони Зп RRR1  RRRса предвидени в с. Козар 

Белене – 6/ЗпRRR1RRR, с. Трънчовица – 1/ЗпRRR1RRR, с. Изгрев – 3/ЗпRRR1 RRRи 4/ЗпRRR1RRR. Естествените место-

обитания на вида ще бъдат разширени с изграждането на нови устройствени зони за 

озеленяване на населените места с дървесна и храстова растителност. Въздействията от 

реализиране на ОУП, поради загуба на местообитания няма да има. Новоизградените 

зелени площи ще имат положителен екологичен ефект. Лозовите масиви ще бъдат за-

пазени и възможно разширени с развитие на алтернативното земеделие. 

Въздействие – Очаква се положително въздействие. 

Безпокойство. Не се очаква. Видът е синантропен вид и гнезди предимно в населените 

места. 

Численост. Въздействия от реализацията на ОУП, изразяващи се в спад на числеността 

на вида няма да има. 

Смъртност. Не се очаква. ОУП не засяга негови местообитания и гнездова територия, 

което може да доведе до смъртност на новоизлюпени малки и възрастни индивиди. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

 A246 Горска чучулига (Lullula arborea) 

Статус. Не  е застрашен. 

Разпространение в България. Среща се в голяма част от страната, с изключение на 

обширните земеделски райони на Дунавската равнина, Добруджа, Тракийската и Бур-

гаската низина. 

Местообитания. Обитава пасища и ливади в близост до ивици от дървета и храсти или 

в покрайнини на гори. Среща се и в по-малки открити места сред гори. Основното мес-

тообитание на горската чучулига са низините, пусти райони и отворени простран-ства 

без дървета. Предпочитат просеки в боровите гори незалесени области, пасища и скоро 

залесени зони с борови фиданки. Видът често може да бъде видян в урбанизи-рани ра-

йони.  

Популация. Гнездящо-прелетен и преминаващ през страната вид. В стандартния фор-

муляр на защитената зона е включен като гнездящ с численост 30-40 гнездящи двойки. 

Въздействия 

Потенциални заплахи за местообитанията. С реализиране на ОУП на община Левски 

промяната в площта на горските площи не се предвижда. Наличните  2420.11ha горски 

площи в общината и защитената зона се запазват. Клас земно покритие храстови съоб-

щества, който е местообитание на вида не е представен в границите на защитената зо-

на. В ОУП се предвиждат площи за урбанизиране разположени до  населени места, 

които в момента са покрити с тревна  и храстова растителност, които отговарят на по-

тенциални местообитания на вида. Такива площи, които ще бъдат използвани за нова 

устройствена зона 8/ПпRRR1RRR – предимно производствени дейности са до с. Козар Белене. 

На много от предвидените нови устройствени зони за алтернативно земеделие, разпо-

ложени в подножието на горски възвишения откритите пред тях площи са покрити с 

тревна и храстова растителност и са местообитание на вида, но остават извън грани-
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ците на устройствената зона  и няма да бъдат засегнати. 

Горската чучулига не гнезди на територията на подлежащите за урбанизиране ус-

тройствени зони за производствени дейности в границите на защитената зона. Това са 

терени антропогенно и техногенно повлияни, разположени в промишлени зони или до 

границите на регулацията на населени места, които не могат да бъдат определени, като 

местообитания на вида. Устройствените зони за алтернативно земеделие обхващат об-

работваеми орни ниви, които също не са местообитание на вида. Малка част от изоста-

вените земеделски земи, покрити с рудерална растителност и някои пасища са включе-

ни за използване като площи за алтернативно земеделие. Разработване на тези земи в 

границите на защитената зона не води до намаляване на площта на место-обитанията 

на вида. Тези терени са разположени в непосредствена близост до населени места и 

пътни артерии с интензивен транспортен трафик. Такива местообитания рядко се по-

сещават от вида. Въздействията от реализиране на ОУП, поради загуба на местообита-

ния  могат да бъдат определени, като слаби. 

Въздействия – Слаби. 

Степен на въздействие – 1. 

Безпокойство. По-голямата част от обитанията на вида са в площите заети от храстала-

ци и горски поляни в защитената зона, но извън обсега на ОУП. Безпокойство, прогон-

ване на гнездящите двойки при  реализиране на ОУП и дейностите свързани с него не 

се очакват. 

Численост. С реализиране на ОУП не се засягат гнездови територии на вида и спад на 

числеността не се очаква. 

Смъртност. С прилагане на ОУП  и свързаните с него дейности не застрашават гнез-

дещите двойки и новосъздаденото поколение по време на размножителния период. 

Смъртност на обитаващи зоната индивиди и новоизлюпените малки не се очаква. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0.  

 A255 Полска бъбрица (Anthus campestris) 

Разпространение в България. По-често се среща в района на Добруджа и Източна 

България. 

Местообитания. Наземно гнездещ вид, който обитава открити пространства, степни и 

тревни местообитания, пустеещи земи, ниви, поляни, пасища, каменисти и песъчливи 

терени, голи хълмисти ридове. 

Популация. В стандартния формуляр на защитената зона е включена като гнездещ вид 

с численост 20-25 гнездещи двойки. 

Въздействия 

Потенциални заплахи за местообитанията. Подходящите за вида местообитания в 

защитената зона, в които е възможно да бъде видяна полската бъбрица (Anthus campes-

tris) е екологичния комплекс на агроландшафтите. Това са най-силно засегнати от чо-

вешка дейност  територии, заети от култури от едногодишни растителни видове на го-

леми площи на територията на община Левски и в границите на защитената зона. В 

тези агроценози се настанява и размножава полската бъбрица. В разработения ОУП не 
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се предвижда промяна и устройствено зониране свързано с унищожаване на обра-

ботваеми земеделски земи – орни ниви. Всички те запазват своя характер и в бъдеще 

ще се използват по предназначение. В землището на с. Варана е предвидена устройст-

вена зона 21/За да бъде реализирана на земеделски площи – ливади, които могат да бъ-

дат местообитания на вида. Потенциално местообитание на вида са и изоставените ни-

ви в землището на с. Българене, където е предвидено в ОУП разработване на тези земи 

при реализиране на устройствена зона 17/За. При реализиране на устройствена зона 

20/За  на изхода от с. Аспарухово в дясно от пътя за с. Малчика са разположени изоста-

вени ниви, които се предвижда в ОУП да бъдат използвани за развитие на алтернатив-

но земеделие. Всички тези изоставени земеделски земи при разработване няма да дове-

дат до значително намаляване на местообитанията и гнездовата територия на полската 

бъбрица. Наличните огромни площи от обработваеми земи запазват своя характер и ще 

продължават и в бъдеще да бъдат гнездова база за вида. С разработване на изоставени-

те ниви се намалява трофичната база на полската бъбрица. Въздействията от прилага-

нето на ОУП, поради загуба на местообитания могат да бъдат определени като слаби. 

Въздействие – Слабо. 

Степен на въздействие – 2. 

Безпокойство. Гнездовата база на вида в агроценозите се запазва и безпокойство на 

гнездещи двойки в защитената зона не се очаква. 

Численост. Числеността на гнездещите в защитената зона двойки не е голяма и проме-

ните в площта на подлежащите за урбанизиране територии не са от значение за такъв 

брой гнездещи двойки. В защитената зона има достатъчно големи открити про-

странства и обработваеми ниви, които могат да осигурят трофичната  база и гнездова 

територия на вида. 

Смъртност. При реализиране на ОУП не се очаква въздействие върху гнездовия успех 

и  смъртност сред новоизлюпените и възрастни индивиди. 

 Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

A338 Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

Статус. Червен списък на защитените видове на IUCN. Слабо засегнат (LC) – Незаст-

рашен. 

Разпространение. Това е най-широко разпространеният вид сврачка в Европа, като 

гнездовият му ареал обхваща почти цяла Европа, Турция, Кавказ, Северен Иран и За-

паден Сибир. Зимува в Южна и Югоизточна Африка. У нас е изключително изоби-лен 

в откритите пространства с храстова растителност и обработваемите земи. 

Местообитания. Един от най-широко разпространените видове птици в селскосто-

панските райони, който силно се влияе от използването на инсектициди и премах-

ването на естествената растителност по периферията на обработваемите площи. 

Обитава открити пространства с разпръснати храсти и ниски дървета, които из-

ползва за укритие и гнездене, както и по време на лов. Предпочита терени със слаб 

наклон и особено южните склонове на хълмове и възвишения в близост до реки и езе-

ра/ язовири,  покрайнини на гори, до горната граница на гората, паркове и градини в 

населени места.  
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Популация. Прелетно-гнездещ за страната вид с численост на популацията и 300000 - 

700000 двойки (Янков, 2007). В стандартния формуляр на защитената зона е включена 

като размножаващ се вид с численост 80-90 гнездящи двойки. 

Въздействия 

Потенциални заплахи за местообитанията. Червеногърбата сврачка е един от основ-

ните насекомоядни видове в откритите селскостопански територии, което определя 

голямата полза от вида по отношение на контролиране на числеността на насекомите, 

поради което е защитена от българското законодателство. 

Подходящите за гнездене места в защитената зона са откритите, обрасли с храсти 

местности и покрайнини на гори, до горната граница на гората, паркове и градини в 

населени места. В стандартния формуляр на зоната в клас земно покритие няма вклю-

чени храстови съобщества, който са местообитание на вида. В землището на с. Асенов-

ци на юг от р. Осъм се издига хълмиста местност, обрасла с гъсти широ-колистни, пре-

димно дъбови гори, над които се очертават възвишенията наречени от местното насе-

ление „Могилите“, с които завършват северните склонове на Стара планина, и където 

се простира  големият горски масив, наречен „Пустията”. На тези възвишения в откри-

тите горски места се развива и храстова растителност, местооби-тание и гнездова база 

на вида. Храстова растителност има и в района на алувиалните гори „Кесикору" - зем-

лище с. Градище, алувиални гори „Караман дол" - землища град Левски, с.Варана и 

с.Козар Белене. Около обработваемите ниви е формиран пояс от храстова растител-

ност, който е потенциално местообитание на вида.  

С разработения ОУП на община Левски промяна в горските площи не се пред-

вижда, включително и за горите извън границите на защитената зона. Предвиденото 

озеленяване с реализиране на устройствена зона 1/ЗпRRR1RRR в с. Трънчовица, 3/ЗпRRR1 RRR и 4/ЗпRRR1 

RRRв с. Изгрев, 6/ЗпRRR1 RRRв с. Козар Белене ще се увеличат зелените площи с дървета и храсти. 

Въздействията от прилагането на ОУП, поради загуба на местообитания не се очаква. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Безпокойство. Червеногърба сврачка е толерантен вид към човешко присъствие, гнезди 

и в малки населени места и покрайнини на градове. Прогонване на гнездещи двойки 

поради безпокойство не се очаква. 

Численост. Въздействие върху гнездовата база и нисък гнездови успех поради дейнос-

ти свързани с прилагане на ОУП няма да има.  

Най-големите заплахи за видът в България е интензификацията на земеделието и 

навлизането на култури за производство на биогорива като рапицата, при които огра-

ниченията за ползване на пестициди и изкуствени торове са силно занижени, което во-

ди до създаването на огромни площи от монокултури с изключително ниско биоразно-

образие. Поради това е важно проследяването на тенденциите в числеността на черве-

ногърбата сврачка и други индикаторни видове птици в селскостопанските райони на 

страната и отчитане на влиянието на новите земеделски практики върху техните попу-

лации. Изчезването на подобни видове птици от земеделските райони на страната са 

индикатор за силното влошаване на качеството на жизнената среда в тези райони. 
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Смъртност. Загиване на възрастни и новосъздадено поколение поради свързани с при-

лагането на ОУП дейности не се очакват.  

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

 А339 Черночела сврачка (Lanius minor)  

 

Статус. Не е застрашен. 

Разпространение в България. Има разпръснато разпространение в ниските части на 

страната, по-многочислена в Дунавската равнина, Добруджа и Югоизточна България. 

Местообитания. Обитава пасища и обработваеми земи с единични дървета и храсти. 

Гнезди в открити терени и пасбища, сухи тревни съобщества в скалисти терени, а също 

така и в лозя, паркове, овощни градини, крайпътни и крайречни насаждения, градове, 

села и индустриални зони. 

Популация. Гнездещо прелетен за страната вид с численост на популацията 5000 

15000 двойки. В стандартния формуляр на защитената зона е включена като гнездещ 

вид с численост от 10-30 гнездещи двойки. 

Въздействия 

Потенциални заплахи за местообитанията. Подходящите за вида скалисти терени, 

открити терени и пасбища, паркове, овощни градини, крайпътни и крайречни насажде-

ния и зелени площи се запазват и не са обект на устройствено зониране. Единствено в 

землището на с. Варана, с. Козар Белене и с. Българене се предвижда  изоставените 

ниви през последните години да бъдат използвани за алтернативно земеделие. Тези 

площи в сравнение със съществуващите естествени пространства пригодни за вида ня-

ма да дадат отражение върху числеността на популацията и тяхната трофична база. 

Към съществуващите подходящи естествени обитания с изпълнението на ОУП ще се 

прибави и озеленяването с дървесна и храстова растителност в ново-обособените уст-

ройствени зони 1/ЗпRRR1RRR в с. Трънчовица, 3/ЗпRRR1RRR и 4/ЗпRRR1RRR в с. Изгрев и 6/Зп RRR1RRR в Козар Беле-

не, с което ще се увеличат местообитанията на вида. 

Въздействията от реализацията на ОУП, поради загуба на местообитания може да бъ-

дат определени като слаби. 

Въздействие – Слабо. 

Степен на въздействие – 2. 

Безпокойство. Видът гнезди и в населени места и е толерантен към човешко присъст-

вие. Безпокойство не се очаква. 

Численост. Реализацията на ОУП не е свързана с прогонване на гнездещи двойки и 

намаляване на гнездовия успех, което да рефлектира в числеността на популацията на 

вида в защитената зона. Гнездовата територия не само се запазва, но и разширява с 

предвидените нови озеленителни площи в населените места. Намаляване на численост-

та на този вид е свързано с интензификация на земеделието, прекомерна употреба на 

инсектициди, разораване на пасища и ливади, премахване на ивиците от дървета и 

храсти в земеделските райони. 
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Както се вижда от приложената графика намаляване на числеността на черно-

челата сврачка започва значително след 2005 година, като тази тенденция се запазва и 

през следващите години до 2013 г. при слабо увеличаване на числеността през този 

период. За съжаление в обработваемите площи на територията на община Левски почти 

липсва дървесна растителност. Единични са случаите в обработваема нива да има запа-

зени отделни дървесни видове. Но за сметка на това в техните покрайнини  е запазена 

тревната  и храстова растителност, която е потенциално местообитание на вида.  

Смъртност. Смъртност и загиване на ново създаденото поколение поради свързани с 

изпълнението на ОУП дейности не се очакват. 

Въздействие – Не се очакват.   

Степен на въздействие – 0.  

A307 Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria)  

Статус. Не е застрашен вид. 

Разпространение в България. Среща се разпръснато в голяма част от страната, но с 

по-голяма плътност по Черноморието, Източните Родопи, централната част на Дунав-

ската равнина, в части от Добруджа, Софийското поле и хълмовете около него, долини-

те на реките Струма и Места. 

Местообитания. Обитава горещи и сухи места с храсти и единични дървета, паркове и 

градини в населени места. Заселва се в храстови обраствания по горски поляни, сечища  

или степи. 

Популация. Числеността на националната популация е 4000 - 10000 двойки. В стан-

дартния формуляр на защитената зона е включен като гнездящ вид с численост от 20 до 

30 гнездящи двойки. 

Въздействия 

Потенциални заплахи за местообитанията. Подходящите за гнездене обитания в  

защитената зона са храсталаци и открити сухи места с храсти от драка, паркове и гра-

дини в населени места. С реализиране на ОУП  и предвидените в него нови устройст-

вени зони 1/ЗпRRR1RRR, в с. Трънчовица, 3/ЗпRRR1RRR и 4/ЗпRRR1RRR в с. Изгрев и 6/ЗпRRR1RRR в с. Козар  



Общ устройствен план на община Левски 
 

Възложител община Левски 299 

 

 
Фиг. 134 Разпространение на Sylvia nisoria в България  

Белене местообитанията на този вид ще бъдат увеличени с площта на новосъздадените 

зелени площи с дървесна и храстова растителност. При реализиране на ОУП не се зася-

гат горски терени и откритите площи около тях с храстова растителност, место-

обитания на вида. Въздействията от реализацията на ОУП може да бъдат определени, 

като положителни с извършване на ново озеленяване в населените места. 

Въздействие – Положително. 

Безпокойство. Видът гнезди и в населени места и индустриални зони и е толерантен 

към човешкото присъствие и безпокойство с прилагането на ОУП и свързаните с него 

дейности не се очаква. 

Численост. С реализиране на ОУП прогонване на гнездящите двойки, нисък гнездови  

успех и намаляване на числеността на вида няма да има. Заплаха за числеността на ви-

да е  свързана с премахване на ивиците от дървета и храсти в равнините. 

Смъртност. Не се очаква. Смъртност на възрастни индивиди и новоизлюпено поко-

ление поради свързани с реализиране на ОУП дейности не се очакват. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

A379 Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 

Местообитания. Обитава открити пространства с разпръснати храсти и ниски дървета, 

които използва за укритие и гнездене. Среща се в обработваеми земи с разположени по 

периферията синури и храсталаци, стари лозя и други обработваеми земи, ливади и 

пасища с храсталаци и широколистни дървета. Обитава и ниско стеблени широко-

листни гори от дъб, габър и др., полезащитни пояси. Видът е един от сравнително ши-

роко разпространените видове птици в цялата страна. 

Популация. Числеността на европейската популация е в диапазона от 593 409 - 741 

582 двойки. Плътността на гнездящите двойки варира в границите от 5 до 20 дв/кm PPP

2
PPP 

(Hagemeijer & Blair, 1997). Числеността на българската популация е оценена на 25 до 

75 000 двойки, като се наблюдава разширение на разпространението в страната в се-

верна и северозападна посока. За България е прелетен и гнездящ вид, като пристига 

през април и отлита за зимуване през август. В стандартния формуляр на защитената 

зона е включен като гнездещ вид с численост от 60 до 70 гнездящи двойки. 
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Въздействия 

Потенциални заплахи за местообитанията. Подходящите за гнездене обитания в за-

щитената зона са откритите ливади и пасища, обрасли с храсти местности и покрайни-

ни на гори, до горната граница на гората, паркове и градини в населени места, както и 

обраслите с храсти покрайнини на обработваемите ниви. В стандартния формуляр в 

представения клас земно покритие няма включени храстови съобщества, които са мес-

тообитание на този вид. С прилагане на разработения проект на ОУП на община Левс-

ки не се предвижда устройствено зониране в горски терени, с което горите и горските 

масиви в защитената зона и извън нейните граници се запазват. В ОУП е предвидено и 

устройствено зониране в населени места, при което ще се реализират 1/Зп RRR1RRR в с. Трън-

човица, 3/ЗпRRR1RRR и 4/ЗпRRR1RRR в с. Изгрев, 6/ЗпRRR1RRR в с. Козар Белене – нови зелени паркови зони 

с дървесна и храстова растителност. Така съществуващите подходящи естествени мес-

тообитания на вида ще се разширят с новите паркови зони.  В ОУП е предвидено раз-

витие на алтернативно земеделие, което обхваща всички орни земи до този момент, 

както и земеделски земи – ниви, които са изоставени през последните години след тях-

ното придобиване от собствениците. Такива земи, които ще бъдат използвани за алтер-

нативно земеделие са в с. Българене, при реализиране на устройствена зона 17/За  и 

19/За и с. Варана с реализиране на устройствена зона 21/За. С разораване на тези площи 

ще бъде намалена площта на трофичната база на вида. Наличието на значителни откри-

ти площи, които се запазват ще компенсират отнетите площи, които отново са възста-

новени, като обработваеми орни ниви. 

Въздействията от практическото прилагане на ОУП,  поради загуба на местообитания  

могат да бъдат определени, като слаби. 

Въздействия – Слаби. 

Степен на въздействие – 2. 

Безпокойство. Прогонване на гнездещи двойки и свързания с това нисък гнездови ус-

пех поради безпокойство не се очаква. При реализиране на ОУП не се засягат площи с 

храстова растителност, гнездова база на вида. 

Численост. Загиване на възрастни индивиди и на новоизлюпено поколение поради 

свързани с реализиране на ОУП дейности не се очакват. Промените в селскосто-

панските практики в Европа и особено ползването на пестициди и премахването на 

храсти и единични дървета в обработваемите земи са довели до изчезването на вида от 

редица райони на Стария континент. Най-големите заплахи за вида в България през 

следващите години е интензификацията на земеделието и навлизането на култури за 

производство на биогорива, като рапицата. При тях, ограниченията за ползване на пес-

тициди и изкуствени торове са силно занижени. Това води до създаването на огром-ни 

площи от монокултури с изключително ниско биоразнообразие. В Европа замяната на 

дребното земеделско стопанство с интензивните моноблокови стопанства, вероятно е 

една от причините за повсеместното намаляване числеността на вида. Видът е запла-

шен от изчезване поради това, е считан за ценен деликатес в западна Европа, главно 

Франция и Италия. До обявяването ѝ за защитен вид годишно са улавяни до 50 000 

птици, угоявани и след това предлагани като деликатес. Неминуемо традицион-ният 
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лов доскоро в югозападна Франция на овесарки също е допринесъл за този спад на тях-

ната численост. 

Смъртност. Смъртност на индивиди при реализиране на ОУП и свързаните с него 

дейности не се очаква. 

Въздействие – Не се очаква. 

Степен на въздействие – 0. 

Обитатели на водни и влажни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за био-

логичното разнообразие 

Видовете обитатели на този тип местообитания са: Къдроглав пеликан (Pelecanus  

crispus), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Голям воден бик (Botaurus stellaris), 

Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста 

чапла (Ardeola ralloides), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egret-

ta alba), Червена чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел 

(Ciconia ciconia), Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Лопатарка (Platalea leucorodia), 

Белоока потапница (Aythya nyroca), Голяма пъструшка (Porzana porzana), Средна пъст-

рушка (Porzana parva), Малка пъструшка (Porzana pusilla), Kокилобегач (Himantopus 

himantopus), Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), Златиста булка (Pluvialis apricaria), 

Бойник (Philomachus pugnax), Голяма бекасина (Gallinago media), Малък горски водо-

бегач (Tringa glareola), Малка чайка (Larus minutus), Речна рибарка (Sterna hirundo), 

Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Черна рибарка (Chlidonias niger), Земеродно 

рибарче (Alcedo atthis). 

Обитатели на водни и влажни местообитания по чл. 6, ал. 1, т.4 от Закона за био-

логичното разнообразие 

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Черногуш 

гмурец (Podiceps nigricollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea 

cinerea), Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Фиш 

(Anas penelope), Сива патица (Anas strepera), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава 

патица (Anas platyrhynchos), Шилоопашата патица (Anas acuta), Лятно бърне (Anas 

querquedula), Клопач (Anas clypeata), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica 

atra), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), 

Kачулата потапница (Aythya fuligula), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Черно-

опашат крайбрежен бекас (Limosa limosa), Mалък свирец (Numenius phaeopus), Голям 

свирец (Numenius arquata), Голям червеноног водобегач (Tringa erythropus), Малък 

червеноног водобегач (Tringa totanus), Малък зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis), 

Голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia), Голям горски водобегач (Tringa ochro-

pus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Речна чайка (Larus ridibundus), Белокрила 

рибарка (Chlidonias leucopterus). 

Въздействие върху видовете птици, предмет на опазване в защитената зона оби-

татели на водни и влажни местообитания. 

Посочените видове птици са водоплаващи и водолюбиви, свързани с водни басей- 
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ни и влажни местообитания. Предпочитат водни басейни, обрасли с водна расти-

телност, влажни зони и крайбрежия на реки,  където гнездят или зимуват. 

Включените за устройствено зониране в ОУП площи са обработваеми земеделски 

земи, изоставени ниви, пасища силно антропогенно и техногенно повлияни без повър-

хностни водни тела. Отсъствието на този тип природно местообитание прави тези те-

ритории неподходящи за посочените видове птици. Въздействие върху този тип при-

родни местообитания не се очаква в резултат от реализация на ОУП на община Левски. 

Такива подходящи местообитания, в границите на защитената зона, предлага р. Осъм, 

както и старите корита на реката след нейната корекция. Тези водоеми и техните бре-

гове не се засягат от ОУП. Няма да бъдат отнети територии и площи за гнездене, разм-

ножаване или хранене. В резултат от изпълнението на проекта за ОУП в така предста-

вения му вариант, не се очакват промени в повърхностните водни тела. 

На територията на община Левски и в защитена зона „Обнова“ съществуват край-

речни места, които могат да бъдат възстановени, като местообитания на водолюбиви и 

водоплаващи птици. Основна речна артерия, която преминава през защитена зона „Об-

нова – Караман дол“ и защитена зона „Обнова“ е река Осъм с площ 2824 km PPP

2 
PPP и нейни-

те притоци  р. Ломя, р. Лъженска, р. Каменецка и р.Пордимска бара, както и други по-

малки реки. Река Пордимска се разлива под с. Обнова, както и река Лъженска между 

селата Аспарухово и Малчика. Около р. Осъм и другите реки, вливащи се в нея, се об-

разуват мочури през прелетния сезон. След направената корекция на р. Осъм, някои от 

изоставените стари корита са превърнати днес в блата.  

Подходящи участъци за привличане на водолюбиви, водоплаващи птици и някои 

от грабливите видове и обогатяване на биоразнообразието са старите седем корита на 

р. Осъм между град Левски и с. Асеновци, разположени от лявата страна на р. Осъм и 

свързани с запазени остатъци от крайречни гори с летен дъб (Quercus robur), бяла то-

пола (Populus alba) и бяла върба (Salix alba). През 2005 г. община Левски разработва 

програма за възстановяване на старите корита на р. Осъм за рекреационни нужди. Алу-

виалната гора в местност „Корукеси“ е в землището на с. Градище, от дясната страна 

на реката. Това е рядко местообитание на 91FO алувиални гори от летен дъб (Quercus 

robur) в страната, при участие на полски ясен (Fraxinus oxycarpa), липа (Tilia tomen-

tosa), полски клен (Acer campestre), бряст (Ulmus minor), бяла топола (Populus alba), 

габър (Carpinus betulus). В този район се срещат застрашени видове, като малък крес-

лив орел (Aquila pomarina) и черен щъркел (Ciconia nigra). 

Възстановяването на старите речни корита се отразява благоприятно на место-

обитанията и видовете птици малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), малък воден 

бик (Ixobrychus minutus), нощна чапла  (Nycticorax nycticorax),гривеста чапла (Ardeola 

ralloides), малка бяла чапла (Egretta garzetta), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), лопа-

тарка (Platalea leucorodia), белоока потапница (Aythya nyroca), орел змияр (Circa-etus 

gallicus), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), малък креслив орел (Aquila poma-rina), 

голяма пъструшка (Porzana porzana), средна пъструшка (Porzana parva), малка пъст-

рушка (Porzana pusilla), ливаден дърдавец (Crex crex), земеродно рибарче (Alcedo 

atthis), малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), сива чапла (Ardea cinerea), лятно бърне 

(Anas querquedula), зеленоножка (Gallinula chloropus), както и на сирийски пъстър къл-
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вач (Dendrocopos syriacus), горска чучулига (Lullula arborea), червеногърба сврачка 

(Lanius collurio), ястребогушото коприварче (Sylvia nisoria). 

 
Фиг. 135  Старите корита на р. Осъм между Левски и с. Асеновци 

Най-запазената доскоро голяма гора на редки съобщества от летен дъб се намира 

в местността „Караман дол“. Гората  е с площ от 150 ha, през която в миналото  е пре-

минавала р. Ломя, приток на р. Осъм. Днес тази река е коригирана в канал, но са оста-

нали и запазени стари корита останали в гората изолирани от повърхностните водни 

тела. Тази гора е уникална екосистема, в която гнездят черен щъркел  (Ciconia nigra), 

голям корморан (Phalacrocorax carbo), малък креслив орел  (Aquila pomarina), тръсти-

ков блатар  (Circus aeruginosus).  

Благоприятно въздействие върху биоразнообразието ще има за видовете малък 

корморан (Phalacrocorax pygmeus), малък воден бик (Ixobrychus minutus), нощна чапла 

(Nycticorax nycticorax), гривеста чапла (Ardeola ralloides), малка бяла чапла (Egretta 

garzetta), черен щъркел (Ciconia nigra), бял щъркел (Ciconia ciconia), малък креслив 

орел (Aquila pomarina), голяма пъструшка (Porzana porzana), средна пъструшка (Porza-

na parva), малка пъструшка (Porzana pusilla),бухал (Bubo bubo), земеродно рибарче 

(Alcedo atthis), малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), сива чапла (Ardea cinerea), сива 

чапла (Ardea cinerea), лятно бърне (Anas querquedula), зеленоножка (Gallinula chloro-

pus), воден дърдавец (Rallus aquaticus), както и сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos 

syriacus), сокол орко (Falco subbuteo),горска чучулига (Lullula arborea), червеногърба 

сврачка (Lanius collurio), ястребогушото коприварче (Sylvia nisoria). 

Благоприятни местообитания предлагат за птиците и старите корита на река Осъм при 

с. Малчика, с. Аспарухово и с. Козар Белене. Това са предимно стари корита на десния 

бряг на р. Осъм, част от които са сухи, а други пълноводни. Днес тези стари корита се 

използват предимно за водопой на животните, къпане или риболов. 

На левия бряг на р. Осъм в землището на с. Аспарухово  и с. Малчика се намират  

засолени ливади. Тези разливи при наличие на вода събират голяма част от водолюби-

вите птици в защитената зона. Запазеното старо корито при с. Малчика, поддържа вод-

ното си ново посредством канала Лъженска бара, и около него се формират през про-

летния сезон мочурливи места, привлекателни за различни видове птици, като червена 

чапла  (Ardea purpurea), гривеста чапла (Ardeola ralloides), голяма бяла чапла (Egretta 

alba), къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), голям воден бик  
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Фиг. 136 Алувиалната гора „Карамандол“ и стари речни корита 

 
Фиг. 137  Старото речно корито при с. Малчика 

(Botaurus stellaris), малък воден бик (Ixobrychus minutus), малък корморан (Phala-

crocorax pygmeus), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), лопатарка (Platalea leucorodia), 

тръстиков блатар  (Circus aeruginosus), полски блатар (Circus cyaneus), малък креслив 

орел (Aquila poma-rina), вечерна ветрушка (Falco vespertinus), голяма пъструшка 

(Porzana porzana), сред-на пъструшка (Porzana parva), малка пъструшка (Porzana 

pusilla), бухал (Bubo bubo), земеродно рибарче (Alcedo atthis), малък гмурец 

(Tachybaptus ruficollis), голяма бекасина (Gallinago media), малка чайка (Larus minutus), 

речна рибарка (Sterna hirundo), белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), черна рибарка 

(Chlidonias niger), голям гмурец (Podiceps cristatus), малък гмурец (Tachybaptus 

ruficollis), голяма белочела гъска (Anser albifrons), шилоопашата патица (Anas acuta), 

кафявоглава патица (Aythya ferina), лиска (Fulica atra), средна бекасина (Gallinago 

gallinago), малък свирец (Numenius phaeopus), малък зеленоног водобегач (Tringa 

stagnatilis), голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia) и др. 

При с. Българене също има част от старото корито на левия бряг на р. Осъм с 

дължина 16 km, пълноводно през цялата година. Понижения на релефа има между р. 

Осъм и старото корито, известни сред местното население като „Барите“, които при  

по-големи нива на р. Осъм се заливат и по време на размножителния период на птици-

те тук могат да се видят различни видове водолюбиви птици, между които кокилобегач  
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(Himantopus nimantopus), калугерица (Vanellus vanellus) и лапатарка (Platalea leucoro-

dia).  

Тези места при наличие на вода са място, което се посещава от  гривеста чапла 

(Ardeola ralloides), голяма бяла чапла (Egretta alba),  червена чапла  (Ardea purpurea), 

малка бяла чапла (Egretta garzetta), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), голяма пъст-

рушка (Porzana porzana), средна пъструшка (Porzana parva), малка пъструшка (Porzana 

pusilla), малка чайка (Larus minutus), речна рибарка (Sterna hirundo), белобуза рибарка 

(Chlidonias hybridus), черна рибарка (Chlidonias niger), голям гмурец (Podiceps crista-

tus), малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), голям корморан (Phalacrocorax carbo), малък 

креслив орел (Aquila pomarina), тръстиков блатар  (Circus aeruginosus), черноопашат 

крайбрежен бекас (Limosa limosa), малък свирец (Numenius phaeopus), голям свирец 

(Numenius arquata), голям червеноног водобегач (Tringa erythropus), голям зеленоног 

водобегач (Tringa nebularia), речна чайка (Larus ridibundus), белокрила рибарка (Chli-

donias leucopterus), зеленоножка (Gallinula chloropus), речен дъждосвирец (Charadrius 

dubius) и др.  

На левия бряг на р. Осъм между с. Българене и с. Обнова се разполагат пасища и 

ливади в местностите „Божкова чешма“, „Ливадето“ и „Герена“. През пролетното пъл-

новодие на Пордимската бара те се наводняват и превръщат в мочури. Така форми-

раните влажни зони са местообитание на гнездящи  и мигриращи водолюбиви птици. 

През този период тук могат да се видят бекасини (Gallinago gallinago), кокилобегачи 

(Himantopus himantopus), водобегачи (Tringa glareola) и (Tringa nebularia), гривеста 

чапла (Ardeola ralloides), голяма бяла чапла (Egretta alba), червена чапла  (Ardea purpu-

rea), малка бяла чапла (Egretta garzetta), бял щъркел (Ciconia ciconia), черен щъркел  

 
Фиг. 138  Старото корито на левия бряг на р. Осъм при с. Българене  

 

(Ciconia nigra), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), белокрила каругерица  (Vanelus 

leucurus), голям корморан (Phalacrocorax carbo). 

Да се запази това видово богатство важно условие  е наличието на достатъчно во-

да в старите корита на р. Осъм. Това означава възстановяване на водния режим и на-

водняване на крайречните ливади в местност „Ливадето“ при с. Изгрев и „Божкова 

м. Ливадето 
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чешма“ при с. Обнова. По този начин ще се постигне благоприятно природозащитно 

състояние на местообитанията и видовете между с. Изгрев и с. Обнова, където се  по-

сещава от корморан (Phalacrocorax pygmeus), малък воден бик (Ixobrychus minutus), 

нощна чапла (Nycticorax nycticorax), гривеста чапла (Ardeola ralloides), малка бяла чап-

ла (Egretta garzetta), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), лопатарка (Platalea leucorodia), 

белоока потапница (Aythya nyroca), орел змияр (Circaetus gallicus), тръстиков блатар 

(Circus aeruginosus), малък креслив орел (Aquila pomarina), голяма пъструшка (Porzana 

porzana), средна пъструшка (Porzana parva), малка пъструшка (Porzana pusilla), лива-

ден дърдавец (Crex crex), земеродно рибарче (Alcedo atthis), малък гмурец (Tachybaptus 

ruficollis), сива чапла (Ardea cinerea), лятно бърне (Anas querquedula), зеленоножка 

(Gallinula chloropus), както и на сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), горска 

чучулига (Lullula arborea), червеногърба сврачка (Lanius collurio), ястребогушото коп-

риварче (Sylvia nisoria), малък сокол (Falco columbarius), бял ангъч (Tadorna tador-na), 

фиш (Anas penelope), сива патица (Anas strepera), зимно бърне (Anas crecca), зеле-

ноглава патица (Anas platyrhynchos), качулата потапница (Aythya fuligula), малък зеле-

ноног водобегач (Tringa stagnatilis), голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia) и др. 

Въздействие върху видовете птици, по време на миграция, предмет на опазване в 

защитената зона 

Предмет на опазване в защитена зона BG0002096 Обнова са и преминаващите по 

време на миграция реещи се и грабливи птици. За всички видове птици, които по време 

на техните пролетни и есенни миграции преминават над територията на защитената 

зона реализацията на ОУП и свързаните с него дейности няма да бъде изкуствена бари-

ера, която да нарушава техния миграционен път. На територията на устройственото 

зониране по време на експлоатация, няма да има изградени съоръжения, които да въз-

препятстват миграцията на птиците. При реализацията на проекта за ОУП на община 

Левски няма да има въздействие върху миграцията на видовете (Оценка 0). 

Въздействия върху ефективното въздушно пространство за птиците предмет на 

опазване в защитената зона 

Поземлените имоти, върху които ще се реализира устройственото зониране зало-

жено в ОУП са земеделски земи – орни ниви, по-малко изоставени ниви и пасища.  

Предвиденото устройствено зониране не предполага ограничаване на фронта на мигри-

ращите видове птици през защитената зона. Устройствените зони не са свързани с изг-

раждане на съоръжения, които да бъдат бариера за миграцията на птиците. По-голя-

мата част от устройствените зони са свързани с използване на съществуващите обра-

ботваеми земи за развитие на алтернативно земеделие. Терените предвидени за уст-

ройствени зони свързани с предимно производствени дейности са в или до населени 

места, върху терени антропогенно и техногенно повлияни.  

По време на реализацията на устройствените зони няма да има отнемане на ефек-

тивно въздушно пространство, което се използва по време на миграция на птиците. Не 

се засяга безопасността на въздушните коридори и места за нощуване и безпрепятстве-

но придвижване на мигриращи птици, защитени от чл. 6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за био-

логичното разнообразие, по време на ежегодните есенни и пролетни прелети. Висо-
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чината, на която преминават тези ята е до 500 m. Площите предвидени за реализиране 

на устройствените зони за алтернативно земеделие са обработваеми ниви, а устройст-

вените зони за производствени дейности са предвидени на терени до населени места, 

интензивен пътен трафик, антропогенно и техногенно повлияни, поради което не пред-

ставляват местообитание за включените в стандартния формуляр птици, предмет на 

опазване в защитената зона. Този терен е неподходящ за реещите се птици и те не мо-

гат да го използват за нощуване и почивка. Откритите земеделски площи, отдалечени 

от населените места, могат да бъдат използвани за почивка и нощуване по време на 

миграция. Местата за почивка по време на прелет мигрантите използват дървета в пок-

райнините на горски масиви, като избягват урбанизирани територии и населени места. 

Реализирането на ОУП няма да повлияе негативно на мигриращите птици с отне-

мане на площи пригодни за почивка или нощуване по време на миграцията. В тази 

връзка може да се приеме, че реализирането на ОУП няма да окаже значително от-

рицателно въздействие върху миграцията на птиците по техния миграционен път 

(Оценка 0). 

Въздействие върху фронта на миграция на птиците   

Този показател определя пространственото ограничение при разполагане на всич-

ки съоръжения и постройки в една линия перпендикулярно на фронта на миграция. В 

дадения случай ще има ниско етажно жилищно строителство и такова в предвидените 

устройствени зони ПпRRR1RRR – предимно производствени дейности, което не води до огра-

ничаване на фронта на миграция, използван при ежедневното прелитане на птиците 

през защитена зона „Обнова“. 

Въздействие върху видовете птици, по време на зимуване, предмет на опазване в 

защитената зона 

На територията на община Левски и в границите на защитена зона „Обнова“ има 

повърхностни водни тела, които могат да бъдат място за зимуване на водолюбиви и 

водоплаващи видове птици. Освен р. Осъм, която преминава през територията на двете 

защитени зони BG0000239 Обнова – Караман дол и BG0002096 Обнова съществуват и 

по-малки реки, както и части от старото корито на р. Осъм, след нейното коригиране.  

Старите речни корита са място за различни видове птици, както хранителна база така и 

място за размножаване и почивка. Всички тези водоеми остават извън обсега на ОУП  

и няма да бъдат засегнати, коригирани или пресушавани. В тази връзка през 2008 г. е 

направено проучване по проект – Опазване на крайбрежните местообитания и устойчи-

во управление на риска  от наводнения в басейни на р. Осъм, с финансовата подкрепя 

на посолството на Кралство Холандия по програма KNIP-MATRA. В резултат от нап-

равеното проучване са посочени местата за възстановяване и поддър-жане на крайреч-

ните местообитания в защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол, по Директива 

92/438 ЕЕС – за местообитанията и местообитанията на видовете, и защитена зона 

BG0002096 Обнова по Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици.  

От своя страна община Левски реализира проект по Оперативна програма „Окол-

на среда“ за  „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в защитена 

зона Обнова – Караман дол, BG0000239" за периода Декември 2010 – Февруари 2011 
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г.  Една от целите на проекта е разработване на „Идеен проект за хидротехническите 

дейности за възстановяване на воден режим в стари речни корита“.   

С реализацията на ОУП и предвиденото устройствено зониране няма да бъдат за-

сегнати зимни местообитания, в които има струпване на зимуващи видове птици. Пред-

видените устройствени зони, за производствени дейности, са отдалечени от зимните 

местообитания на водолюбивите птици, и те няма да бъдат обезпокоявани по време на 

тяхната експлоатация.  

Зимуващи в защитената зона са Anas platyrhynchos (93i), Anser albifrons (6i), Ardea 

cinerea (1i), Botaurus stellaris (2i), Egretta alba (11i), Falco columbarius (1i), Phalacro-

corax carbo (1i), Tringa glareola (1i). 

При реализацията на ОУП и свързаните с него устройствени зони няма да има въз-

действие върху зимуващите  видове птици в защитената зона (Оценка 0). 

Очаквани въздействия по време на подготовка и реализация на ОУП и предвидено-

то устройствено зониране в границите на защитената зона 

Оценката на вероятността и степента на въздействие от реализиране на ОУП на 

община Левски върху предмета и целите на опазване на защитена зона „Обнова“ се 

базира на сравнителния анализ на съществуващото биологично разнообразие на тери-

торията на зоната и предвидените цели на опазване в нея. 

Реализиране на устройственото зониране, включено в ОУП на община Левски, за-

сяга и територия на защитената зона. В по-голямата си част тази територия не засяга 

природни типове местообитания, както и местообитания на видове. При развитие на 

алтернативното земеделие ще бъдат включени обработваеми, орни ниви използвани по 

предназначение и до момента. Това са агроценози антропогенно и техногенно повлия-

ни през годините на тяхната експлоатация. В екологичния комплекс на агроланд-

шафтите най-силно засегнати от човешка дейност са териториите, заети от култури от 

едногодишни растителни видове на големи площи, което не пречи в тях да обитават и 

да се размножават, видове, като полска чучулига (Alauda arvensis L.), качулата чучу-

лига (Galerida cristata (L.), полската бъбрица (Anthus campestris), жълта стърчиопашка 

(Мotacilla flava feldeggi Мichaheles), пъдпъдъка (Coturnix coturnix (L.), яребицата (Perdix 

perdix (L.) и др.  

В процеса на реализиране на устройственото зониране  няма да бъдат нарушени 

естествени природни местообитания и местообитания на целеви видове птици предмет 

на защита в защитената зона. Устройственото зониране свързано с производствени 

дейности се предвижда в урбанизирани райони до населени места на терени антро-

погенно и техногенно повлияни, които не могат да бъдат местообитания, места за раз-

множаване и почивка от различни видове птици, обитаващи защитената зона. 

В сравнително малки по своята площ ще бъдат засегнати пасища, мери или изос-

тавени ниви, които могат да бъдат определени като местообитания или трофична база 

на някои видове птици. Тези отрити пространства са предимно хранително местооби-

тание на грабливите птици. Намаляването на тази площ няма да се отрази сериозни 

върху трофичната база в зоната, поради наличие на други такива открити площи, които 

могат да осигурят хранителния потенциал на обитаващи зоната грабливи и други видо-

ве птици, които намират своята храна на такива площи. По-голямата част от тези отк-
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рити площи, които ще бъдат засегнати от устройственото зониране, предимно за изг-

раждане на ПпRRR1RRR – предимно производствени дейности,  са до населени места, пътни 

артерии с интензивен трафик, които не ги правят привлекателни за птиците. По време 

на експлоатация на устройствените зони Пп RRR1, RRRповишено присъствие на хора, увеличен 

транспорт ще има в определена степен повишаване на шумовите нива, които ще дис-

танцират обитаващите в близост птици в други части на зоната отдалечени от източни-

ка на шум.  

В резултат на проведеното проучване в периода април-май 2012г. са обследвани 

27UTM квадрата (1х1 km). Направени са общо 1346 броя орнитологични наблюдения в 

защитената зона и са установени общо 1424 индивида от 58 вида, представители на 

орнитофауната, от които 15 вида обект на опазване в защитената зона. Като нов гнез-

дещ вид в зоната се посочва белооката потапница Aythya nyroca, която до този момент 

не е гнездещ вид в зоната. Установено е още и нарастване на гнездовата популация на 

белоопашатия мишелов (Buteo rufinus) и червеногърбата сврачка (Lanius collurio). 

От следващата приложена Таблица  става ясно, че за период от 5 години, след 

2007 година са настъпили някои промени в числения състав на гнездящите видове пти-

ци в защитената зона. 

Таблица 67 Установени видове обект на опазване в защитената зона през 2012 г. и 

данни за видовете предмет на опазване към 2007 г. 

Вид Численост на гнездо-

вата популация (дв.) 

Оценка 2007 

Данни от пробни 

площадки – проуч-

ване 2012 / (дв) 

Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) - - 

Малък воден бик (Ixobrychus minutus) 12 -15  0 - 2 

Черен щъркел (Ciconia nigra) 1 1 

Бял щъркел (Ciconia ciconia) 35-45 30-35 

Белоока потапница (Aythya nyroca) - 2 - 3 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 1 1 

Тръстиков блатар (Circus aeruginosu) 1 -2 1 

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 1 – 2  2 - 3 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 1 1 

Кокилобегач (Himantopus himantopus) 1 – 5  0 

Белобуза рибарка (Chlidonias hybrid) 10-30 10-15 

Бухал (Bubo bubo) 1 0 - 1 

Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 10-12 5-10 

Синявица (Coracias garrulous) 20-25 10-15 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 10 15-20 

Черночела сврачка (Lanius minor) 10-20 10-15 

 

През изминалия период от 5 години зоната е напуснал кокилобегача (Himantopus 

himantopus), който през 2007 г. е имал 1-5 двойки. Намаляване на присъствието е уста-
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новено и при другите видове. Значително намаляване на двойките има при Синявица 

(Coracias garrulous), Малък воден бик (Ixobrychus minutus) и Белобуза рибарка (Chli-

donias hybrid).  За сметка на тези видове увеличаване на гнездящите двойки има при 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

В хода на проучването цялостната оценка за състоянията на местообитанията в 

защитената зона, е, че те се намират в добро състояние. И най-важната констатация, е, 

че не са установени заплахи за видовете птици предмет на опазване в зоната и техните 

местообитания. 

Извън обсега на устройственото зониране остават горите в границите на защи-

тената зона. Незасегнати остават и заливаемата терени покрай р. Осъм и  старите кори-

та на същата река след корекция на нейното речно корито. Старите седем корита на р. 

Осъм и алувиалната гора Шаварна при Левски – с. Асеновци е със запазени остатъци от  

крайречни гори от летен дъб (Quercus robur), бяла топола (Populus alba) и бяла върба 

(Salix alba). 

Край с. Градище се намира алувиална гора в местност „Корукеси“, рядко местоо-

битание на 91FO – алувиална гора от летен дъб. В тази гора се среща малкия креслив 

орел (Aquila pomarina), черния щъркел (Ciconia nigra).  И двете посочени крайречни 

гори остават извън обсега на ОУП  и ще запазят своята роля на местообитания на раз-

лични видове птици. 

Алувиалната гора „Караман дол“ от значение за запазване на реликтни съобщест-

ва от летен дъб. Преминаващата през минали години през територията на гората р. Ло-

мя днес е коригирана в канал. Тази гора е гнездова територия на малкия креслив орел 

(Aquila pomarina), тръстиковия блатар (Circus aerugino-sus) и на черния щъркел  

(Ciconia nigra). 

По десния бряг на р. Осъм има стари  речни корита и разливи  при с. Козар Белене 

и с. Аспарухово. Разливни  и засолени ливади разположение в землището на с. Малчи-

ка и с. Аспарухово са изключително важни за запазване на биоразнообразието в зоната. 

Старите корита и разливите на левия бряг на р. Осъм при с. Българене, където се 

намира и най-дългото останало корито от р. Осъм след нейната корекция. Тук се нами-

рат и „Барите“ заливаеми площи при пълноводие на р. Осъм, което е важно влажно 

местообитание на птиците по време на тяхното размножаване. Тук могат да бъдат ви-

дени лопатарка (Platalea leucorodia), калугерица (Vanellus vanellus) и кокилобегач 

(Himantopus nimantopus).  

Комплекс от пасища и ливади в местност „Ливадето“, „Божкова чешма“ и „Гере-

на“ се намират между село Българене и рибарниците до с. Обнова, които река Пордим-

ска бара наводнява през летния сезон. Влажните ливади са местообитание по Директи-

ва 92/43/ЕЕС – 1530 Панонски солени степи  и солени брата. 

Наводнените ливади образуват влажни зони, важни за мигриращите и гнездящи  

влаголюбиви видове птици кокилобегач (Himantopus nimantopus), калугерица (Vanellus 

vanellus), бекасини (Gallinago gallinago), водобегачи (Tringa glareola) и (Tringa nebula-

ria), белият щъркел (Ciconia ciconia), черният щъркел (Ciconia nigra), повечето от ви-

довете чапли Ardea cinerea, A. purpurea, Egretta alba, E.garzetta. В този район могат да 

бъдат открити още лопатарка (Platalea leucorodia), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), 

сив жерав (Grus grus) и белокрила калугерица (Vanelus leucurus).  
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При с. Трънчовица до десния бряг на р. Осъм в местност „Кривицата“ се намира 

издънкова гора от летен дъб, бряст  и клен. Това  е последната оцеляла крайречна гора 

от летен дъб край р. Осъм, местообитание 91 FO – Алувиални гори от летен дъб. На 

големия завой на р. Осъм се намират карстовите възвишения „Капитанска могила“ и 

„Печигърбица“. Тези две височини са ловни местообитания на обикновения мишелов  

(Buteo buteo) и белоопашатия мишелов (Buteo rufinus), орела змияр (Circaetus gallicus), 

малкия креслив орел (Aquila pomarina) и сокол орко (Falco subbuteo), които остават 

извън ОУП  и няма да бъдат засегнати от предвиденото устройствено зониране. 

Предвиденото устройствено зониране свързано с изграждане на паркови зони в 

населените места ще има положителен екологичен ефект. Такова озеленяване са пред-

вижда в с. Трънчовица с изграждане на устройствена зона 1/ЗпRRR1RRR, с. Обнова 5/ЗпRRR1RRR, в с. 

Козар Белене 6/ЗпRRR1RRR, в с. Изгрев 3/ЗпRRR1RRR и 4/ЗпRRR1RRR. Изграждането на тези зелени зони ще 

имат положителен ефект върху защитената зона, като нови местообитания за някои 

дендрофилни видове птици.  

Всички изброени ливади, мочури, стари речни корита и влажни места остават из-

вън обсега на устройственото зониране предвидено в ОУП на община Левски. Те за-

пазват своите функции на важни местообитания на преминаващите и гнездящи видове 

птици, както и трофична база и ловни полета. Пряко въздействие върху тези местооби-

тания на птиците не се очаква. 

Степен на въздействие – 0.  

   Заключение. Обобщеното въздействие от реализацията на ОУП на община Левски 

върху видовете птици  и степента на въздейства е представено в следващата таблица. 

Таблица 68 Количествена оценка на очакваната степен на въздействие в различ-

ните местообитания върху видовете птици, предмет на опазване в защитена зона 

BG0002096 Обнова 

 

Код 

 

Вид 

Степен на въздействие в 

земеделски земи 

Степен на въздействие в 

мери и пасища 

Малка Средна Голяма Малка Средна Голяма 

A379 Градинска овесарка  

(Emberiza hortulana) 

+   +   

А339  
 

Черночела сврачка  

(Lanius minor)  

+   +   

A255 Полска бъбрица  

(Anthus campestris) 

+   +   

A246 Горска чучулига  

(Lullula arborea) 

   +   

A215 Бухал (Bubo bubo)    +   

A080 Орел змияр 

(Circaetus gallicus) 

   +   

A403 Белоопашат мишелов  

(Buteo rufinus) 

   +   

A089 Малък креслив орел  

(Aquila pomarina) 

+      
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Таблица 69  Въздействие на ОУП върху авифауната в защитена зона BG0002096 

Обнова 

Отрицателно 

въздействие 

Видове по чл. 6 

ал.1, т.3 

Видове по чл. 6 

ал.1, т.4 

Общо видове % от общия брой 

Без въздействие 70 0 70 94.6 

С голяма степен 0 0 0 0 

Със сред степен 0 0 0 0 

С малка степен 4 0 4 5.4 

Общо 74 0 4 100 

 

 

Кумулативен ефект от въздействията върху птиците в защитената зона 

 Кумулативният ефект върху орнитофаувата от реализирането на ОУП на общи-

на Левски може да разгледан в два аспекта: 

 Кумулативен ефект изразяващ се с намаляване на площта на местообитания на 

птиците предмет на опазване в защитената зона и  

 Фрагментация на популациите им, предизвикване на бариерен ефект, антро-

погенно натоварване, вследствие на реализирането на ОУП и съществуващите 

обекти. 

Намаляване площта на местообитания 

Общата площ, която ще бъде отнета за устройственото зониране в защитената зо-

на „Обнова“, съгласно  разработения ОУП  са ниви – 51.99 ha, необработваеми ниви – 

82.25 ha, ниви трайни насаждения – 4.55 ha , което е  138.79 ha или  2.5% от площта на 

защитената зона (5421.88 ha). 

С практическото реализиране на устройственото зониране включено в ОУП се 

намаляват местообитанията на видовете птици обитатели на обработваемите земе-

делски земи и на видовете чиито местообитанията са откритите пасища и естествени 

ливади. С отнемането на тези площи се намалява трофичната база на грабливите видо-

ве птици обитаващи територията на защитената зона, както и на други видове свързани 

с земеделските земи. От тук следва, че кумулативен ефект изразяващ се в отнемане на 

площи от местообитания на видове птици срещащи се в обработваемите земи, ливади и 

пасища, които могат да бъдат част от трофичната база на видовете предмет на опазване 

в защитената зона ще бъде значителен. За останалите видове, водолюбиви и обитатели 

на горския комплекс птици кумулативният ефект ще бъде нулев, тъй като прилагането 

на ОУП на община Ловеч не засяга горски терени и водоеми, което не води до намаля-

ване на площта на техните местообитанията. 

Антропогенно присъствие и натоварване 

Предвиденото устройствено зониране в ОУП на община Левски е на терени до 

населени места и антропогенно повлияни територии. Предвидените устройствени зони 

са разположени в землището на с. Българене, с. Изгрев, с. Козар Белене, с. Обнова, с. 

Трънчовица и с. Малчика. В настоящият момент с. Българене наброява 893 човека, с. 

Изгрев 430, с. Козар Белене 808, с. Обнова 1990, с. Трънчовица 663 и с. Малчика 1407 

човека. 
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При практическото реализиране на ОУП на общината няма да доведе до увелича-

ване населението на посочените населени места и няма да предизвика съществена про-

мяна в състоянието на природните местообитания и числеността на установените видо-

ве предмет на опазване в защитената зона. Основното човешко присъствие в района ще 

остане определящо от броя на жителите на населеното място и заетите в обработката на 

земеделските земи в околността. За новите производствени зони и алтернативното зе-

меделие ще бъде ангажирано местното население. 

Бариерен ефект / фрагментация на популации 

Практическото реализиране на ОУП на община Левски не е свързано със строи-

телство на съоръжения с голяма височина, технически съоръжения, които биха предиз-

викали бариерен ефект. Разработеният ОУП предвижда изграждане на нови устройст-

вени зони към територията на населените места без да се прекъсват биоко-ридори за 

придвижване на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона. За своята 

миграция в зоната и по време на пролетните и есенни миграции птиците използват въз-

душното пространство, което остава незасегнато от предвидените устройствени зони в 

ОУП на община Левски. Всичко това определя кумулативния ефект, за образуване на 

бариерен ефект, за птиците и фрагментацията на популациите им в защитената зона, 

като незначителен и при въздействия близки до съществуващите, без да се очакват съ-

ществени промени в числеността им, като фрагментация на техните популации няма да 

има и не се очаква. 

Смъртност на индивиди 

 Изразен кумулативен ефект водещ до повишена смъртност на индивиди от 

представителите на птиците в защитената зона няма да има, тъй като не се засягат пря-

ко техни потенциални местообитания и зони за гнездене и отглеждане на ново поколе-

ние.   

6 Описание и анализ на въздействието на ОУП на община Левски върху целостта 

на защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни 

цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, наруша-

ване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.), както 

по време на реализацията, така и при експлоатацията на устройствените зони 

 Анализ на въздействието на ОУП на община Левски върху целостта на защитена 

зона BG0000239 Обнова – Караман дол с оглед на нейната структура, функция и 

природозащитни цели  

Структура 

Реализацията на разглеждания Общ устройствен план на община Левски засяга  

териториалната цялост на защитена зона BG0000238 Обнова – Караман дол на обща 

площ от 60.41 ha пасища, мери, естествени ливади и необработваеми земи, което е 

0.56% от общата площ на защитената зона. Заедно с процедираните инвестиционни 

предложения 87.203 ha, общата засегната площ е 147.613 ha или 1.37% от площта на 

защитената зона. 
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UUUЗаключение.UUU Реализацията на ОУП на община Левски ще окаже въздействие с 

1.37% върху структурата на защитената зона. Засегнатата площ е над формално 

приетия 1% за въздействие върху защитените зони. Необходими са смекчаващи 

мерки за намаляване или отстраняване на негативното въздействие от ОУП вър-

ху защитената зона. 

Функция и природозащитни цели 

Загуба на природни местообитания. По време на реализация на ОУП на община Левс-

ки ще бъде засегнати природни местообитание  предмет на опазване в защитената зона: 

 Приоритетно природно местообитание 1530*Панонски солени степи и 

солени блата 

Пряко въздействие  от реализацията на ОУП се очаква върху 38.692 ha или 4.25 % 

от площта на природното местообитание в защитената зона, попадаща в границите на 

устройствени зони 4/Зп1, 17/За, 19/За, 9/Пп RRR1RRR, 26/За в община Левски, 3.78% от площта 

на местообитанието в страната, 4.29% от площта на местообитанието в защитената зо-

на на територията на община Левски. 

 6210. Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 

(Festuco Brometalia) (*важни местообитания за орхидеи) 

При реализиране на устройствена зона 26/За се очаква да бъдат засегнати 18.520 

ha от изоставени орни земи – ниви, които през последните години, след тяхното връ-

щане на собствениците, не се използват по предназначение. Засегнатата площ е 4.9% от 

общата картирана площ на местообитанието в защитената зона, 3.8% от площта на мес-

тообитанието в страната и 5.5% от площта на местообитанието в зоната на територията 

на община Левски.   

Въздействието се определя като значително, което според критериите  и парамет-

рите за съответното местообитание има вероятност да промени природо-защитното му 

състояние в границите на защитената зона. Необходимо е прилагане на мерки за нама-

ляване и смекчаване на въздействието. 

 Приоритетно местообитание 6250* Панонски льосови степни тревни съоб-

щества 

Пряко въздействие с реализацията на проекта за ОУП на община Левски се очак-

ва върху 7.105 ha от площта на местообитанието, попадащо в границите на устройстве-

ни зони  6/Зп1, 8/ПпRRR1RRR. Засегнатата площ от местообитанието е 2.30% от общата карти-

рана площ на местообитанието в защитената зона, 2.18% от площта на местообитание-

то в страната и  3.9% от площта на местообитанието в зоната на тери- 

орията на община Левски. 

Въздействието се определя като значително, което според критериите и пара-

метрите за съответното местообитание има вероятност да промени природозащитното 

му състояние в границите на защитената зона. Необходимо е прилагане на мерки за 

намаляване и смекчаване на въздействието. 

Загуба на местообитания на видове 
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Риби – В ОУП не са предвидени дейности, които засягат водни обекти. Не се засягат 

пряко местообитания на целевите видове предмет на опазване в защитената зона. Не се 

очаква въздействие. 

Безгръбначни животни – Не се засягат пряко местообитания на целевите видове 

предмет на опазване в защитената зона. Не се очаква въздействие. 

Земноводни: При реализиране на устройствена зона 12/За ще бъдат засегнати 0.3082 

ha, което е 0.005% от площта на картираните местообитания на Bombina bombina в 

страната, 0.006% от площта на местообитанието в защитената зона на територията на 

община Левски и 0.015% от площта на местообитанието на вида в защитената зона.  

Влечуги: 

Elaphe sаuromates - Засегнати общо 51.002 ha от слабо пригодни местообитания, което 

е 1.26% от общата картирана площ на местообитанието на вида в зоната, 0.72% от 

площта на местообитанието в страната и 0.9% от картираната площ на местообитание-

то в зоната на територията на община Левски. Въздействието се определя като средно. 

Emys orbicularis orbicularis - Общата засегната площ е 37.41 ha или 1.4% от общата 

картирана площ на местообитанията в защитената зона, 0.06% от площта в страната и 

0.08% от площта на местообитанията в защитената зона на територията на община 

Левски. Въздействието се определя като средно. 

Testudo graeca ibera – Засегнати 44.956 ha от слабо пригодни местообитания на вида в 

зоната, което е 6.5% от този тип местообитание на вида в защитената зона, 1.09% от 

картираната площ на местообитанието в страната и 1.48% от местообитанието в зоната 

на територията на община Левски. Въздействието се определя като средно. 

Eurotestudo hermanni boettgeri - Засегнати 28.876 ha от слабо пригодни местообитания, 

което е 2.9% от общо картираните слабо пригодни местообитания на вида в защитената 

зона, 1.78% от площта на местообитанието в страната и 2.2% от площта на местообита-

нието в защитената зона на територията на община Левски. Въздействието се определя 

като средно. 

Бозайници:  

Lutra lutra  - Засегнати 22.558 ha  от местообитанията на вида  на територията на защи-

тената зона, което е 2.1% от картираната площ на местообитанието в защитената зона 

на територията на община Левски и 1.5% от площта на местообитанието в страната. 

Vormela peregusna - Отнети от местообитанията на вида 64.43 ha, което е 0.87% от об-

щата картирана площ на местообитанията в защитената зона и 1.09% от площта на мес-

тообитанието в зоната на територията на община Левски. 

Mesocricetus newtoni - Засегнати 14.028 ha местообитания на вида, което е 1.94% от об-

що картираните площи на потенциалните местообитания на вида в защитената зона и 

2.6% от площта на местообитанието в защитената зона на територията на общината.  
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Spermophilus citellus - Засегнати 55.25 ha от потенциалните местообитания на вида в 

защитената зона, което е 2.16% от общата картирана площ на местообитанието в зоната 

и 2.6% от площта на местообитанието в зоната на територията на община Левски. 

Mustela eversmannii eversmannii – Засегнати 165.24 ha, което е 3.6% от общата картира-

на площ на местообитанията в защитената зона и 4.8% от площта на местообитанието в 

зоната на територията на община Левски 

Прилепи – Загуба на потенциални местообитания ще има за видовете: 

 R. ferrumequinum - 7.610 ha, което е 27% от общата картирана площ на ловното 

местообитание в защитената зона, 0.7% от площта на ловното местообитание в 

страната и 1.15% от площта на ловното местообитание в зоната на територията 

на община Левски. 

 Miniopterus schreibersi - 20.843 ha, което е 0.66% от общата площ на потенциал-

ните подходящи ловни местообитания в защитената зона и 2.3% от общата площ 

на ловните местообитания в зоната на територията на община Левски. 

 Myotis capaccinii - Засегнати 3.431 ha, което е 0.08% от общата картирана площ 

на ловните местообитания в защитената зона (4319.485ha) и 1.2% от площта на 

ловните местообитания в зоната на територията на община Левски (277.656 ha).  

 Rhinolophus blasii - 11.011 ha ловни местообитания което е 0.3% от общата кар-

тирана площ на ловните местообитания в защитената зона и 0.45% от ловни-те 

местообитания в зоната на територията на община Левски. 

 Rhinolophus uryale - 2.211 ha  ловни местообитания или  0.5% от площта на лов-

ните местообитания в защитената зона и 0.6% от ловните местообитания на ви-

да в защитената зона на територията на община Левски. 

 

Бариерен ефект/Фрагментация   

Терените определени в ОУП за устройствено зониране в границите на защитената 

зона, като цяло обхваща повлияни от човешката дейност терени, свързани със селско-

стопанска дейност. Земеделските земи се обработват, докато друга част от тях е изос-

тавена и не се използва по предназначение, с което тя е променила своя характер. 

Природни местообитания – Частична фрагментация при следните природни местоо-

битания: 

 1530*Панонски солени степи и солени блата. 

 6210. Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик Festuco 

Brometalia) (*важни местообитания за орхидеи). 

 Приоритетно местообитание 6250* Панонски льосови степни тревни съобщест-

ва. 

Безгръбначни животни  - Не се очаква.  

Риби - Не се очаква. 

Земноводни - Не се очаква. 
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Влечуги – Частично фрагментиране на местообитания при Elaphe sаuromates, Testudo 

graeca ibera и Eurotestudo hermanni boettgeri. Въздействието се оценява като слабо. 

Бозайници – Фрагментация ще има на потенциални местообитания  за Vormela peregus- 

na, Mesocricetus newtoni, Spermophilus citellus, Mustela eversmannii eversmannii. Въз-

действието се определя като слабо. 

Прилепи – Не се очаква. При реализиране на ОУП се засягат малки по своите размери 

площи от потенциални и ловни местообитания на целевите видове прилепи в защите-

ната зона. Бъдещите устройствени зони не може да се разглеждат, като фактор предиз-

викващ функционална фрагментация на местообитанията в зоната. Пространст-вената 

фрагментация ще доведе до съществена фрагментация на подходящи потен-циални и 

ловни местообитания на видовете в зоната, без структурни промени в популацията на 

прилепите. 

Унищожаване на индивиди 

Очаква се при реализация на ОУП на община Левски да бъдат унищожени отдел- 

ни видове растения с широко разпространение, които нямат природозащитно значение.  

Безгръбначни – Не се очаква. Възможни въздействия върху тези целеви видове могат да 

бъдат само косвени или инцидентни. Сериозна заплаха за тях са пожари в селскосто-

панските масиви, в които обитават тези видове. Повечето от тях представ-ляват и ко-

лекционерски интерес, както от български така и от чуждестранни колек-ционери. 

Риби – Не се очаква. Не се засягат водни повърхностни обекти. 

Земноводни и влечуги - Не е изключено по време на реализиране на устройственото зо-

ниране да бъдат засегнати някои екземпляри обитаващи близо до речно корито, стари 

корита на р. Осъм, канали, където са разположени устройствени зони. Това ще има вре-

менен характер и броят на възможно засегнати индивиди е трудно да се прогнозират на 

този етап. Въздействието може да бъде оценено като незначително. 

Бозайници – Не се очаква. Бозайниците са изключително мобилни животни избягващи 

човешкото присъствие. Малко е вероятно по време на изграждане на устройствените 

зони да бъдат засегнати отделни индивиди попаднали в обсега на строителството.  

Прилепи - Не съществува потенциална опасност за прилепите, предмет на опазване в 

защитената зона. Новите устройствени зони не са изкуствена бариера, която възпрепят-

ства прилепите при техните нощни и сезонни миграции и не крият опасности от 

сблъсък, който може да има фатален край. 

Обезпокояване на видове 

Безгръбначни животни – Не се очаква. 

Риби  - Не се очаква. 

Земноводни и влечуги - Тази група животни в защитената зона вероятно са слабо  чувс-

твителни към различните източници на безпокойство – увеличено човешко присъствие, 

шум и светлинно замърсяване. Въздействието се оценява, като незначи-телно. 
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Бозайници - По време на устройственото зониране ще има обезпокояване на някои ви-

дове бозайници, които в момента се намират в непосредствена близост до терена, в 

който се извършват дейности по зонирането. В този случай ще има дистанциране от 

източника на шум с преместване на други територии отдалечени от него. Това въз-

действие ще бъде по-силно изразено ако дейностите свързани с устройственото зони-

ране се извършват в периода на размножаване. 

Прилепи – Не се очаква. Всички дейности по устройственото зониране са далеч от ус-

тановените убежища на срещащите се в защитената зона прилепи, поради което обез-

покояване в размножителния период не се очаква. Всички планирани дейности при 

реализация на ОУП ще бъдат извършвани през светлата част на денонощието, което е 

допълнителна гаранция за намаляване въздействието от обезпокояване на прилепите. 

Нарушаване на видовия състав 

Не се очаква съществено нарушаване на видовия състав на територията на ОУП 

на община Левски. Практическото изпълнение на ОУП е възможно да благоприятства 

навлизането на някои рудерални и/или чужди инвазивни видове растения при озеленя-

ване на територията на отделните устройствени зони. Не се очаква нарушаване на ус-

тановения видов състав в т.ч. и въздействие върху популациите на животински видове, 

обект на опазване в защитената зона. 

Безгръбначни – Не се очаква. 

Риби – Не се очаква. 

Земноводни – Не се очаква. 

Влечуги – Не се очаква. 

Бозайници – Не се очаква 

Прилепи – Не се очаква. 

Химически промени 

Не се очакват. 

Хидрогеоложки промени 

Не се очакват. 

Геоложки промени 

Не се очакват. 

Други промени 

Не се очакват. 

 Анализ на въздействието на ОУП на община Левски върху целостта на защитена 

зона BG00002096 Обнова с оглед на нейната структура, функция и природо-

защитни цели   

Структура  
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Практическото реализиране на ОУП на община Левски ще засегне 51.26 ha паси-

ща, естествени ливади, необработваеми земи, затревени ниви, което е 0.9% от общата 

площ на защитената зона. Заедно с площта на процедираните инвестиционни предло-

жения 58.934 ha ще засегне пряко площ от 110.194 ha, което представлява 2.0% от те-

риторията на защитената зона. Този процент на засегната територия на защитената зона 

е над формално приетия 1% за сериозно въздействие върху защитените зони. Това на-

лага приемане и реализиране на смекчаващи мерки, които да минимизират или да пре-

махнат въздействието върху защитената зона. 

По отношение на видовете птици предмет на опазване в защитената зона, реали-

зацията на ОУП на община Левски ще бъде свързана с промяна в характера на обработ-

ваеми площи, изоставени ниви, пасища и храсталачни съобщества. 

Влиянието на ОУП върху целостта на защитената зона с оглед нейната структура 

ще се изразява в: 

 Дълготрайна загуба на местообитания от площта предвидена за устройствено 

зониране на територията на защитената зона. 

 Механично увреждане на местообитания, ограничено в периметъра на устройст-

веното зониране. 

 Утъпкване и повреждане на растителност в обхвата на устройствените зони. 

 Шумово замърсяване и повишен трафик по време на дейностите свързани с реа-

лизиране на устройствените зони и експлоатация. 

Не се очаква да бъде нарушена структурата на защитената зона – елементи на 

ландшафта и ключови местообитания значими за миграцията, географското разпрост-

ранение и свободното съществуване на видовете птици предмет на опазване в грани-

ците на защитената зона. Могат да възникнат косвени въздействия в ниска степен с 

увеличеното човешко присъствие по време на реализиране на устройствените зони и 

тяхната експлоатация. Не се очакват значими въздействия върху структурата и естест-

веното функциониране на отделните елементи в защитената зона. 

Функция и природозащитни цели 

Загуба на местообитания  

При реализиране на устройствените зони, които засягат пасища, естествени лива-

ди, открити терени и пасбища, пустеещи земи, както и унищожаване на синури и храс-

талаци, стари лозя се засягат местообитания на Черночелата сврачка (Lanius minor), 

Червеногърбата сврачка (Lanius collurio), Полската бъбрица (Anthus campestris),  Горс-

ката чучулига (Lullula arborea). Загуба на трофична база ще има за Малкия креслив 

орел (Aquila pomarina), Бухал (Bubo bubo), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Пол-

ският блатар (Circus cyaneus), Falco vespertinus. Засегнатите площи са изоставени ниви, 

пасища, и ливади. Урбанизирането на тези площи няма да има съществено отражение 

върху трофичната база на птиците, тъй като в съседни територии такива открити пло-

щи могат да бъдат използвани като хранителна база. Въздействието се определя като 

слабо.  
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Бариерен ефект/Фрагментация 

По отношение на прилежащите територии, реализацията на ОУП няма да доведе 

до фрагментация на природни местообитания използвани от птиците. Поземлените 

имоти, на които е предвидено изграждане на устройствените зони са разположени до 

урбанизирани зони на населени места, до пътни артерии и антропогенно повлияни ра-

йони на територията на общината. Като линейни структури имат своята фрагмен-

тираща роля за животинския свят (без птиците). Птиците използват въздушното прост-

ранство за придвижване и фрагментиране на отделни територии не е пречка за тях.  

Унищожаване на видове 

Не се очаква унищожаване на видове. На територията на устройствените зони не 

е установено ефективно заето местообитание на  някои от грабливите видове птици в 

зоната, както и места за гнездене и тяхното размножаване. Въздействие не се очаква. 

Обезпокояване на видове 

Разположението на устройствените зони до пътни артерии и населени места е 

свързано с постоянен шум, който е дал своето отражение върху състава на орнито-

фауната в тази част на зоната. По време на реализиране на устройствените зони  е въз-

можно в тази част на защитената зона да бъде повишено шумовото ниво от използ-

ваната транспортна  и строителна техника и увеличено човешко присъствие, което да 

дистанцира някои видове пойни и грабливи птици. Въздействието ще бъде с ниска сте-

пен. 

Нарушаване на видовия състав 

Не се очаква нарушаване на видовия състав. В резултат на реализиране на пред-

видените устройствени зони ще бъдат нарушени местообитания и трофична база на 

някои видове птици, обитатели на защитената зона. По време на изграждане и експлоа-

тация на устройствените зони се очаква повишен антропогенен натиск, шумово замър-

сяване, който се свежда до минимум по време на експлоатацията. По време на строи-

телството може да се очаква обезпокояване на видове птици, които обитават съседни 

прилежащи територии, но въздействието ще е краткотрайно, с локален характер и нис-

ка степен.  

Отчитайки местоположението на бъдещите устройствени зони, въздействията 

върху птиците ще са слабо изразени и в незначителна степен. 

Заключение. При предвиденото пространствено разположение на включените в 

ОУП устройствени зони застрояването ще засегне земеделски земи непосредст-

вено до населени места и съществуващи пътни артерии. ОУП не предвижда уни-

щожаване на горски територии с благоприятни условия за гнездене и поддър-жане 

на устойчива численост на гнездещите в нея птици, предмет на опазване в защи-

тената зона. 

Съществуващите пътни артерии между селата се запазват, като основен фраг-

ментиращ фактор, източник на шум и безпокойство. В резултат на изложе-ното 

до тук може да бъде направено заключение, че с така разработения ОУП на общи-

на Левски защитената зона ще запази целостта, позволяваща запазване на фун-
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кциите ѝ, като числеността на обитаващите я птици, предмет на опазване в 

нея, ще зависи единствено от естествените фактори. 

7. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаля-

ване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществя-

ване на ОУП върху защитените зони и определяне на степента им на въздействие 

върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на 

предложените смекчаващи мерки 

Проектът за ОУП на община Левски очертава общите рамки, в които ще се разви-

ва общината през следващите 2-3 десетилетия и в него не се представени конкретни 

инвестиционни намерения и предложения. Поради това конкретни мерки за предотвра-

тяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от реа-

лизацията на Общия устройствен план на община Левски трябва да се набележат дифе-

ренцирано за различните устройствени зони. 

В тази връзка за да бъде смекчено, намалено и/или напълно отстранено негатив-

ното въздействие от реализацията на ОУП на община Левски върху разгледаните две 

защитени зони засегнати от ОУП да бъдат приложени следните мерки: 

 В устройствените зони застрояването да се извършва съгласно ограничителните  

параметри на ЗУТ, както и заложените в  правилника за прилагане на ОУП на         

община Левски. 

 При окончателното разработване и реализиране на предвидените с проекта на 

ОУП на община Левски устройствени зони да се спазват заложените нормативи в 

изискванията на ЗУТ и Наредба №8 за обема и съдържанието на общите устройст-

вени планове. 

 При разработването на докладите за ОВОС и ОС за отделните ПУП в границите 

на защитените зони да се вземат предвид резултатите от проведеното през 2011-

2012 г. в национален мащаб картиране на природните местообитания в тези за-

щитени зони. 

 Бъдещи планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в територи-

алния обхват на ОУП на община Левски задължително да преминават процеду-

рите по Оценка на степента на въздействие с предмета и целите на опазване на 

защитените зони по Натура 2000. 

 Да се разработи проект за озеленяване на устройствените зони при използване 

на автохтонни растителни видове с цел възстановяване на растителността, ха-

рактерна за съответните типове коренни местообитания в защитените зони. Това 

ще даде възможност да се избегнат нежелани явления, свързани с неестест-вени 

конкурентни отношения между местни и неместни растителни видове и гене-

тично замърсяване.  

По отношение на отделните защитени зони се правят следните предложения за смекча-

ващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраня-ване на 

неблагоприятните въздействия от осъществяване на ОУП на община Левски върху за-

щитените зони. 
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Защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол 

Преди започване на строителството 

1. Да се информира населението и строителните работници за предмета и целите на 

защитена зона „Обнова – Караман дол“. Така ще се постигне намаляване на потен-

циални преки и косвени негативни въздействия върху целеви видове животни в ре-

зултат на строителната дейност по време на изграждане на устройствените зони и 

съоръженията и тяхната експлоатация. 

2. Преди започване на строителните дейности по изграждане на Пп RRR1 RRR– предимно 

производствени дейности да се направи цялостен преглед на територията за нали-

чие на защитени видове от фауната. При установяване на такива да бъдат преместе-

ни извън територията на строителната площадка. 

3. Преди започване на строителните дейности на Пп RRR1RRRда бъдат определени местата в 

границите на устройствената зона за депониране на строителни и други видове от-

падъци и уточни начина на извозване до предварително уточнени и съгласувани с 

общината депа. 

4. При планиране на дейностите не бива да се проектират и изграждат извън грани-

ците на устройствената зона подходи, площадки за домуване на техника или други 

материали. 

5. Да се изготви и съгласува с компетентните органи противопожарен план, осигу-

ряващ адекватно превантивно опазване на съседните терените заети от тревна, дър-

весна  и храстова растителност. 

6. Да се маркират маршрутите за подходите към строителната площадка. Така ще се  

постигне запазване растителността и наземните видове животни в съседни терени  

до границите на зоната. 

7. Да не се третират с химически вещества тревната покривка и пътищата разполо-

жени в и до защитената зона при реализиране на устройствените зони. Предотвра-

тяване унищожаване на естествени местообитания. 

По време на строителството 

1. Строителните дейности да се извършват извън размножителния период на  

животните (01.04.–30.06).  

Очакван ефект. Мярката е насочена главно за намаляване на въздействието върху ви-

довете обитаващи тревната и храстова растителност до границата на устройствените 

зони. Така ще се намали отрицателно въздействие върху зооценозата и потенциално 

върху целевите животински видове в близост до строителната площадка, както и неут-

рализиране на фактора безпокойство, който е възможно да компрометира заемането и 

използването на репродуктивните екологични ниши в района.  

2. При изграждане на новите устройствени зони да не се засягат терени извън  

границите на застрояване. Да се маркират с трайни знаци външните границите на стро-

ителната площадка. 
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 3. При строителството в границите на УЗ хумусният слой следва предварително 

да се отнеме, събере и депонира в подходящи места, където ще се наложи последваща 

рекултивация на почвата. Същият да се използва за възстановяване на увредени терени 

по време на строителството. 

4. По време на строително дейности да не се допуска разлив на горива и смазочни  

материали от използваната строителна и транспортна техника. Предпазване от влоша-

ване качеството на съседни терени, в резултат на разливи и пренос чрез дъждове и под-

почвени води на гориво – смазочни материали. 

5. По време на строителството да се спазват разпоредбите на Закона за управ-

ление на отпадъците и подзаконовите нормативи за неговото прилагане. 

6. При извършване на строителните работи да се използват приоритетно монтаж-

на и транспортна техника със съвременни шумови характеристики, както и по отно-

шение на отделяните емисии.  

7. Битовите отпадъци, формирани от строителните работници и техническия пер-

сонал да се събират разделно и да се третират съгласно Общинската програма за уп-

равление на отпадъците.  

8. През периода на изграждане на устройствените зони да се използва наличната 

общинска и републикански пътни артерии, които преминават до и през защитената зо-

на и планираните нови устройствени зони. 

9. Дейностите, свързани с шум и вибрации, да се извършват само през светлата 

част на денонощието за да се ограничи въздействието върху прилепите и нощно лову-

ващите животни. 

При прилагане на ОУП на община Левски 

1. Да се спазват режимите и дейностите, определени със Заповедите за обявяване 

на защитените зони в границите на общината. 

2. При устройствена зона ПпRRR1RRR предвидени до  населени места застрояването да се  

извършва съгласно ограничителните параметри на ЗУТ, както и заложените в правил-

ника за прилагане на ОУП на община Левски. 

3. За новите устройствени зони Пп RRR1RRR, в границите на защитената зона, да се  

осигури приоритетно изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа и съо-

ръжения за пречистване на отпадните води. Непречистени води да не се заустват в де-

рета или повърхностни водоеми в границите на защитената зона. 

4. При реализиране на устройствени зони Пп RRR1RRR в промишлената зона на град Лев-

ски да се запазят съществуващите залесителни пояси. 

5. Устройствена зона 9/ПпRRR1RRR при с. Аспарухово да бъде изключена от ОУП. Уст-

ройствената зона е предвидена на поземлен имот с начин на трайно ползване – пасище 

в границите на защитената зона и друга част, която тангира с защитената зона, които са 

местообитание на защитени видове влечуги – Еlaphe sauromates, T. dobrogicus,  Testudo 

graeca ibera и трофична база за грабливите видове птици с обща площ от 11.75 ha (6.08 
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ha в защитената зона и 5.67 ha, които тангират с границата на зоната). Тази територия е 

ловно местообитание на видовете прилепи – M. capaccinii, Myotis myotis. 

6. Да отпаднат от ОУП следните поземлени имоти: 

ПИ № НТП Землище Устройствена 

зона 

Площ 

 (ha) 

37647.0.374 Пасище с. Козар Белене 20/За 0.17 mPPP

2 

00761.50.29 Естествени ливади с. Асеновци 25/За 0.437 

00761.50.6 Естествени ливади с. Асеновци 25/За 0.437 

00761.50.7 Естествени ливади с. Асеновци 25/За 2.223 

17556.438.15 Пасище с. Градище 26/За 0.83 

17556.438.31 Пасище с. Градище 26/За 0.40 

14.04 

17556.438.3 Пасище с. Градище 26/За 1.41 

17556.438.5 Пасище с. Градище 26/За 7.22 

 

17556.0.53 

 

Изоставени затре-

вени ниви 

 

с. Градище 

26/За 

Природно местооб. 

6210 

 

16.29 

 

17556.0.61 

 

Изоставени затре-

вени ниви 

 

с. Градище 

26/За 

Природно местооб. 

6210 

 

2.23 

17556.438.6 Пасище с. Градище 26/За 4.51 

37647.55.46 Затревени ниви с. Козар Белене Природно местооб. 

6250* 

2.98 

                  Общо    53.07 

 

Посочените поземлени имоти са природни местообитания и местообитания на  

влечуги предмет на защита в зоната и трофична база за грабливи видове птици. 

Поземлените имоти 17556.0.53, 17556.0.61 се обитават от Elaphe sauromates,  

Testudo graeca ibera, Eurotestudo hermanni boettgeri, Mesocricetus newtoni, Spermophilus  

citellus, Mustela eversmannii eversmannii. 

Поземлените имоти 00761.50.29, 00761.50.6, 00761.50.7 са ливади до с. Асеновци, 

местообитание на Bombina bombina (1.247 ha), Emys orbicularis orbicularis (1.288 ha), 

Elaphe sauromates (1.235 ha), T. dobrogicus (1.464 ha), Mustela eversmanni eversmanni 

(3.097 ha),  Spermophilus citellus (1.952 ha), Vormela peregusna (3.097 ha) 

 
Засегнати ливади, като местообитание на земноводни, влечуги и бозайници в защитена 

зона „Обнова – Караман дол“, при с. Асеновци  
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7. Да се редуцира с 40% (1.809 ha) устройствена зона 1/ЗпRRR1 RRR, с. Трънчовица от 

4.523 ha на 2.724 ha, с което се намаля процента на засегнатата площ на природно мес-

тообитание 6430 от 2.96% на 1.78%. Да се използват орните ниви. 

8. Да отпадне част от  устройствена зона 4/ЗпRRR1RRR, с. Изгрев с площ  3.154 ha, дясно 

от пътя, който свързва селото. Тази площ засяга приоритетно природно местообитание 

1530* Панонски солени степи и солени блата. 

9. Да отпадне устройствена зона 8/ПпRRR1  RRRс. Козар Белене RRпопадаща в границите на 

защитената зона засягаща природно местообитание 6250. Устройствената зона да оста-

не само в границите на стария стопански двор извън територията на зоната. 

10. При извършване на строителни дейности в границата на защитената зона, да  

не се разрешава изграждането на плътни огради на имотите, а ажурни, с цел да се га-

рантира свободно преминаване на пълзящите видове, както и да се предвидят отвори в 

оградите за обезпечаване на генетичен обмен между видовете. 

11. Да не се допуска внасянето на интродуцирани екзотични растения, които спо-

магат заселването на синантропни и нетипични видове. 

12. От страна на Възложителят да се правят инвестиции за възстановяване на при-

родни местообитания, засегнати от антропогенна дейност и вече фрагментирани место-

обитания в границите на защитната зона, силно повлияна от антропогенния натиск 

(мярка предложена и в Национална приоритетна рамка за действие за НАТУРА 2000 

за периода 2014-2020 г). 

13. При озеленяване на устройствените зони да не се допуска използването на  

екзотична и инвазивна растителност съгласно Списъка на инвазивните и потенциално 

инвазивните чужди видове висши растения за България, които създават условия за 

заселване на синантропни и нетипични видове за зоната и района. 

14. Да се разработи проект за озеленяване на устройствените зони при използване 

на автохтонни растителни видове, с цел възстановяване на растителността, характерна 

за съответните типове коренни местообитания в защитената зона. Така ще се избегнат 

нежелани явления, свързани с неестествени конкурентни отношения между местни и 

неместни растителни видове и генетично замърсяване. 

15. След приключване на строителните дейности да се извърши цялостна биоло-

гична рекултивация на нарушените площи съответно с тревни смески от местни видо-

ве. 

16. При разработването на докладите за ОВОС, ЕО и ОС за отделните ПУП в гра-

ниците на защитена зона „Обнова – Караман дол” да се вземат предвид резултатите от 

проведеното през 2011-2012 г. в национален мащаб картиране на природните местоо-

битания в тази защитена зона. 

Защитена зона BG00002096 Обнова   

За да бъде смекчено, намалено и/или напълно отстранено негативното въздейст-

вие от реализацията на проекта ОУП на община Левски върху защитена зона „Обнова“ 

общо за цялата ѝ територия се предлагат следните мерки: 
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Преди започване на строителството 

1. Да се информира населението и строителните работници за предмета и целите 

на защитена зона „Обнова“. Така ще се постигне намаляване на потенциални преки и 

косвени негативни въздействия върху целеви видове животни в резултат на строител-

ните дейности по време на изграждане на устройствените зони и съоръжения и тяхната 

експлоатация. 

2. Преди започване на строителните дейности да се направи цялостен преглед на 

територията за наличие на защитени видове от фауната. При установяване на такива да 

бъдат преместени извън територията на строителната площадка. 

3. Преди започване на строителните дейности да бъдат определени местата в гра-

ниците на устройствената зона за депониране на строителни и други видове отпадъци и 

уточни  начина на извозва до предварително уточнени и съгласувани с общината депа. 

4. Да се маркират маршрутите за подходите към строителната площадка при из-

ползване на съществуващите черни (землени) пътища на територията на защитената 

зона, общинската и републиканска пътна мрежа. Така ще се постигне запазване расти-

телността в съседни терени до и в границите на зоната. 

По време на строителството 

1. Строителните работи да се извършват извън размножителния период, когато е  

периодът на отглеждане на ново поколение от птиците обитатели на зоната (април-

юни)  

2. За транспортиране на инертни и строителни материали и извозване на земни 

маси по време на строителство да се използват само съществуващите пътни артерии. 

3. Да не се разкриват съпътстващи строителството строителни площадки и пар-

кинги за строителната механизация и транспортните коли извън границите на предви-

дената устройствена зона с цел да не се засягат и увреждат допълнителни площи, които 

могат да бъдат местообитания на някои видове птици. 

4. При реализиране на устройствена зона 6/Зп RRR1 RRRв с. Козар Белене разчистването 

на храстовата растителност до старото корито на р. Осъм да обхваща само конкретните 

площи за строителство в границите на територията на устройствената зона и да не се 

провежда през размножителния период  на птиците (април – юни), когато е периодът за 

гнездене и отглеждане на малките при птиците. Мярката се отнася главно за видовете: 

Горска чучулига (Lullula arborea), Червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

5. При устройственото зониране свързано с  развитие на алтернативно земеделие 

(За) да се запази съществуващата край поземлените имоти храстова и дървесна расти-

телност, която е гнездова база за някои от защитените видове птици в зоната, а нали-

чието на отделни или група дървесни видове се използват от грабливите птици за отк-

риване на плячката.  

6. Недопускане изхвърлянето на строителни и битови отпадъци в старото корито  

на р. Осъм и самата река до с. Козар Белене при изграждане на устройствена зона 6/Зп RRR1RRR  

граничещи с нея. 
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7. Да се извърши почистване на старото корито на р. Осъм до с. Козар Белене от 

пластмасовите и битови отпадъци. 

8. Дейностите, свързани с шум и вибрации, да се извършват само през светлата 

част на денонощието за да се ограничи въздействието върху прилепите и нощно лову-

ващите животни. 

При прилагане на ОУП на община Левски 

1. Да се спазват режимите и дейностите, определени със Заповедите за обявяване 

на защитените зони в границите на общината. 

2. В устройствените зони Пп RR1RRR застрояването да се извършва съгласно ограничи-

телните параметри на ЗУТ, както и заложените в правилника за прилагане на ОУП на 

община Севлиево. 

3. При окончателното разработване и реализиране на ОУП на община Севлиево 

да се спазват изискванията на ЗУТ и Наредба №8 за обема и съдържанието на устройс-

твените зони. 

4. След приключване на строителните дейности да се извърши цялостна биоло-

гична рекултивация на нарушените площи съответно с тревни смески от местни видо-

ве. 

5. Да се разработи проект за озеленяване на устройствените зони при използване  

на автохтонни растителни видове, с цел възстановяване на растителността, характерна 

за съответните типове коренни местообитания в защитената зона. Така ще се избегнат 

нежелани явления, свързани с неестествени конкурентни отношения между местни и 

неместни растителни видове и генетично замърсяване. 

6. При разработването на докладите за ОВОС и ОС за отделните ПУП в граници-

те на защитена зона да се вземат предвид резултатите от проведеното през 2011-2012 г. 

в национален мащаб картиране на природните местообитания в тази защитена зона.  

Други  мерки 

1. Алувиална гора „Корукеси“ при с. Градище.  

 Постоянно поддържане на водното нива в старо корито на р. Осъм. 

 Почистване на речното корито  и осигуряване постоянна проводимост на речна- 

       та вода. 

Очакван ефект. Възстановяване на местообитание 91 F0 - алувиални гори на летен  

дъб (Quercus robur). Запазване местообитания на редки  и застрашени видове – малък 

креслив орел (Aquila pomarina), черен щъркел (Ciconia nigra), колония на лалугер 

(Spermophilus citellus). Постигане благоприятен природен статус на защитени видове 

безгръбначни животни, влечуги, бозайници, прилепи, птици. 

2. Алувиална гора в местност „Караман дол“ 

 Поддържане водно ниво в старите корита на р. Осъм. 
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 Използване на водите на р. Ломя за постоянно поддържане на заливаемата гора 

от летен дъб. 

 Възстановяване чрез залесяване на изсечения летен дъб в гората 

Очакван ефект. Възстановяване заливаемата гора „Караман дол“ от летен дъб 

(Quercus  robur). Запазване в старите речни корита на блатни растения – водна лейка 

(Salvinia natans) защитен вид по Бернската конвенция. Запазване гнездовата база на 

черния щъркел (Ciconia nigra), тръстикония блатар (Circus aeruginosus), малък креслив 

орел (Aquila pomarina) и други водолюбиви видове птици. 

3. Разливи и засолени ливади в землището на с. Аспарухово и с. Малчика. 

 Възстановяване и поддържане на водния режим на заливаемите засолени ливади        

от р. Лъженска бара. 

Очакван ефект. Запазване разливите при с. Аспарухово, като местообитание 3140 – 

Съобщества на харови водорасли итвърси води. Съхраняване на засолените пасища и 

наличните халофили  Puccinellia convoluta, Hordeum hystrix. 

4. Старите корита и разливи при с. Българене 

 Възстановяване и поддържане водния режим в най-дългото (16 кm) старо корито 

на левия бряг на р. Осъм. 

Очакван ефект. Постигане благоприятно природозащитно състояние за калугерица 

(Vanellus vanellus), кокилобегач (Himantopus nimantopus), лопатарката (Platalea leucoro-

dia) и други водолюбиви видове птици в зоната. 

5. Запазване временни разливи и ливади, стари корита на р. Осъм при с. Изгрев и 

с. Обнова. 

 Възстановяване и поддържане на водния режем в крайречните ливади. Ливадето 

при с. Изгрев и „Божкова чешма“ при с. Обнова. 

 Възстановяване и поддържане на водния режим на старите речни корита на р. 

Осъм. 

 Опазване находища на марсилия (Marsilea quadrifolia). 

Очакван ефект. Запазване мястото за струпване на водолюбиви видове птици в зоната, 

място за мигриращи и гнездящи водолюбиви птици. Опазване на редки бозайници – 

пъстър пор (Vormela peregusna), степен пор (Mustela eversmannii eversmannii) и лалуге-

ра (Spermophilus citellus). Запазване на влажните ливади, като местообитание по Дирек-

тива 93/43 – 1530 Панонски солени степи и слоени блата.  

6. с. Трънчовица – опазване на гора от летен дъб (Quercus robur). 

 Възстановяване на гората от летен дъб чрез залесяване. 

 Възстановяване и поддържане водното ниво в старото корито на р. Осъм. 

Очакван ефект. Възстановяване и запазване на гората от летен дъб -  местообитание 

91FO. Запазване на ксеротермни съобщества 6240 Субпанонски степи на карстовите 
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възвишения – „Капитанска могила“, „Печигърбица“. Запазване на Caragana frutex 

(приоритетно природно местообитание 40СО от директива 92/43). Запазване височини-

те като ловни полета за обикновения мишелов (Buteo buteo), белоопашатия мишелов 

(Buteo rufinus), орел змияр (Circaetus gallicus), малък креслив орел (Aquila pomarina), 

сокол орко (Falco subbuteo). Запазване на колония от лалугери (Spermophilus citellus). 

Запазване в  м. „Печигърбица“ на застрашения вид Astragalus glaucus. 

С прилагане  на посочените в т.7  смекчаващи мерки се гарантира опазване 

на специфичните екологични параметри в границите на разглежданите защитени 

зони - приоритетни природни местообитания, местообитания на целеви живо-

тински видове. При изпълнение на предложените смекчаващи мерки ще се нама-

ли очакваното отрицателното въздействие върху защитените зони. В резул-тат на 

изпълнение на предложените мероприятия се счита, че реализацията на ОУП на 

община Левски ще бъде съвместима с предмета и целите на двете защи-тени зони, 

и въздействието ще бъде значително намалено. 

8. Разгледани алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху за-

щитените зони BG0000239 Обнова – Караман дол и BG00002096 Обнова включи-

телно и „нулева алтернатива”   

Алтернативи по местоположение на устройствените зони 

Местоположението на бъдещите устройствени зони, в границите на разгледаните 

две защитени зони, се обуславя от наличието на имотите. Те са частни и стопанисвани 

от общината ниви – орна земя, трайни овощни насаждения, пасища, изоставени земе-

делски земи и няма друга алтернатива извън настоящата територия включена в ОУП на 

община Левски. Поземлените имоти предвидени в ОУП за паркови зони в населените 

места са разположени до главни пътни артерии, което прави достъпа до тях лесен, как-

то по време на тяхното реализиране, така и при експлоатация. Поземлените имоти оп-

ределени за алтернативно земеделие са използвани и в момента орни ниви и достъпа до 

тях е чрез общинската и републиканската пътна мрежа. Това са имоти, които в про-

дължение на много години се използват за производство на селскосто-панска продук-

ция. Наличие на добра пътна инфраструктура дава не само лесен достъп до тези имоти, 

но и бързо транспортиране на посевен материал и прибиране на реколтата. В случая 

отпада необходимостта за изграждане на пътна мрежа до тези земеделски земи. Достъ-

па до предвидените нови  устройствени зони – ПпRRR1 RRе осигурен от общинската  и репуб-

ликанска пътна мрежа. Тяхното изграждане е в индустриалната част на Левски и до 

съществуващи стари селскостопански обекти в населените места. 

От тази гледна точка даденостите на поземлените имоти и тяхното местопо-

ложение не предоставят големи възможности за други алтернативи, тъй като предло-

жените решения в ОУП на община Левски в случая са оптимални. В дадения случай 

алтернативата по отношение на местоположението е ограничена в границите на собст-

веността на земите в непосредствена близост до регулацията на населените места. 

Поради посочените причини не препоръчваме алтернативи по отношение на мес-

тоположението на новите устройствени зони. Всяко друго алтернативно решение, по 
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отношение на местоположението, извън антропогенизирани и техногенно повлияни 

земеделски земи в непосредствена близост да населено място и пътна артерия ще има 

негативно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, 

предмет на опазване в защитените зони. 

Алтернатива на строителните дейности 

Строителните параметри са съобразени съгласно нормативната база и ЗУТ и   

Наредба №8 за обема и съдържанието на общите устройствени планове. На базата на 

тези документи са определени и параметрите за застрояване - минимална плътност и 

височина на сградния фонд. Характерът на новите устройствени зони изключва въз-

можността за застрояване на имота с опасни производства, което може да има сериозни 

негативни въздействия върху защитените зони. 

Алтернативи по отношение на начина на стопанисване  

Имотите включени в ОУП на община Левски се стопанисват, според начинът им 

на трайно ползване – обработваеми земеделски земи – орни ниви, трайни насаждения 

или пасища. В бъдеще не може да се гарантира поддръжка на земеделските земи, която 

да гарантира икономически изгодно ползване на имота по този начин, а от там и инте-

рес от страна на собствениците да го стопанисват по предназначение. Въпреки, че тези 

земи са върнати на собствениците, днес по-голямата част от тях  са изоставени, затре-

вени и не се използват по предназначение. 

Имотът се урегулира и застроява 

Разработването на ОУП на община Левски и свързаното с това изграждане на ус-

тройствените зони е сериозна инвестиция, която изисква и промяна на фондовата собс-

твеност. На лице е инвеститорски интерес, обусловен от очаквана бърза възвръща-

емост на вложените средства в новите устройствени зони в близост до населено  

място, изградена пътна инфраструктура и красива природа. 

Без да отнема приоритетни местообитания на видове, предмет на опазване в защи-

тените зони, и максимално запазване на съществуващата природна даденост, заедно с 

озеленяването се запазва и увеличава територията на местообитание на видове по-

слабо чувствителни на човешко присъствие. 

Нулева алтернатива 

Според т. 8 на допълнителните разпоредби на Наредбата за оценка на степента на 

въздействие 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 предлагат с ОУП на община Левски не 

могат да бъдат осъществени. При “нулевата алтернатива“, без реализиране на устройс-

твените зони, по отношение на растителността и местообитанията, могат да се прогно-

зират варианти на изменение в резултат на протичащите процеси при различни форми 

на антропогенно и техногенно въздействие.  

 Направеният цялостен анализ на съвременното състояние на растителността и 

на местообитанията на поземлените имоти в границите на защитевните зони в община 

Левски е добра база,  на която могат да бъдат прогнозирани насоките на тяхното бъде-
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що изменение в резултат на естествено протичащите сукцесии в екосистемите и при 

различни форми на антропогенно въздействие при “нулева алтернатива“, без прилага-

нето на Изменението на общия устройствен план на община Левски. 

 При „нулевата алтернатива” ще се запази сегашното екологично състояние на 

неизползваните по предназначение земеделски земи, пасищата и ливадите и видовете, 

които ги обитават на територията на защитените зони. Тези ниви не са обработвани 

през различен период от години и направените наблюдния върху тези имоти е устано-

вено протичане на вторични сукцесии, при които заедно с изменение на растителните 

съобщества и компонентите на местообитанията се формират тревни екосистеми от 

плевелно-рудерален тип. Прогнозата за тези поземлени имоти и тяхното развитие може 

да бъде в направление на частична стабилизация, която е свързана с екстензивни сук-

цесионни изменения и превръщането им в ливаден или пасищен тип екосистеми. Не е 

изключено в тези имоти да настъпят и деградационни процеси, свързани със смени на 

различни сериални съобщества от плевелно-рудерален и корени-щно бобов тип. При 

наличие на различни форми на пряко или косвено антропогенно въздействие деграда-

ционните процеси във вторично тревни екосистеми могат да се ускорят. 

 Състоянието на традиционно отглежданите едногодишни и многогодишни агро-

фитоценози и на техните местообитания се определят от провежданите агротехни-

чески мероприятия, хидротермичния режим, от различни форми на пряко или косвено 

антропогенно въздействие и природни аномалии през отделните сезони през годините. 

 На база разгледаните прогнози за промени в растителността и местообитанията, 

в границите на тези поземлени имоти, може да се направи извода, че и без реализи-

рането на Изменението на ОУП на община Левски и запазване на „нулевата ал-

тернатива“ не е изключено протичането на деградационни процеси при естествено 

изменение на компонентите на околната среда, или свързани с пряко или косвено  

антропогенно въздействие.  

 В резултат на необработване на тези земеделски земи са започнали процеси на 

формиране на множество сериални съобщества, които в първите години след преуста-

новяване използването на нивите по предназначение се отнасят към клас Stellarietea 

mediae Tх.et al. ex von Rochow 1951. Основни доминанти в отделните групировки при 

тях са Arctium minus (малък репей), Artemisia vulgaris (обикновен пелин), Bromus sterilis 

(стерилна овсига), Capsella bursa-pastoris (овчарска торбичка), Hordeum murinum (ми-

ши ечемик), Lactuca seriola (компасна салата), Malva sylvestris (горски слез), Senecio 

vulgaris (обикновен спореж), Stellaria media (средна звездица)  и други плевелни видо-

ве. В отделни участъци са формирани и рудерални съобщества от многогодишни пле-

вели, които се отнасят към клас Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al ex von Rochow. 

Местообитанията в устройствените зони се оценяват, като вторично преобразувани 

земеделски земи. 

 При реализиране на ОУП на община Левски за развитие на алтернативно земе-

делие проектантите са включили имоти от позмелния селскостопански фонд на населе-

ните места, които и в мамента се използват по предназначение. В този случай няма да 

бъдат засегнати съществуващите естествени типове местообитания с консерва-ционна 

значимост в границите на защитените зони. Тези ниви са антропогенно и техногенно 

повлияни при тяхната ежегодна обработка през минали години. Върху тях не се срещат 
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защитени местообитания и свързаните с тях защитени видове представи-тели на дивата 

фауна в границите на защитените зони. 

 При много от включените в ОУП на община Левски поземлени имоти е налице 

развитие на храстови и тревни екосистеми, формирани при деградация на горските 

екосистеми след изкореняване на гори, сечи и други форми на антропогенни въздейст-

вия. В зависимост от фазата на вторичната сукцесия, в която се намират в настоящия 

момент, могат да бъдат прогнозирани различни насоки на тяхното развитие. При бла-

гоприятни условия развитието е възможно да протече по посака на стабилизация свър-

зана с мезофитизация на растителните съобщества, повишаване на продуктив-ността и 

опазване на биологичното разнообразие. Не е изключено развитието да про-тече по 

посока на вторични сукцесии на растителните съобщества свързани с деградация на 

растителността (ксерофитизация или хигрофитизация), с деградация на отделни ком-

поненти на местообитанията и обща дестабилизация на храстово-тревните екосистеми, 

която в повечето от случаите е свързана с намаляване на биологичната продуктивност 

и биоразнообразието. В този случай регресивните процеси мога да бъдат ускорени от 

различни форми на пряко или косвено антропогенно въздействие или други неперио-

дични екологични фактори на въздействие. 

Животински видове предмет на опазване в защитените зони 

 При „нулева алтернатива“ развитието на фауната и целевите видове имат някол-

ко варианта на своето развитие. 

 При запазване на „нулевата алтернатива“ и съвременното състояние на откри-

тите  хабитати ще претърпят деградация, последвана от сукцесия. Такива процеси се 

наблюдават в ливадите и пасищата на територията на община Левски, където пашата и 

косенето са отдавна преустановени. Изчезването на полуестествените открити тери-

тории е свързано с намаляване и изчезване на целия фаунистичен комплекс, характерен 

за тези хабитати. На този етап опазването на пасищата и ливадите, на територията на 

община Левски, е невъзможно поради отсъствие на добре развито животновъдство и 

преустановяване експлоатацията на сенокосните ливади. В резултат на не ползване на 

ливадите се наблюдават тенденции на деградация, довела до рудерализация и запле-

вяване, последвана от захрастяване и обрастване, което постепенно ще се превърне в 

естествена гора. При развитие на дребното фермерство, свързано с отглеждане на до-

машни животни, пасищата и ливадите могат да запазят и да подобрят качеството си 

поради нормален режим на тяхното експлоатиране, като хранителна база за животните. 

Развитието на животновъдството, като поминък, е в основата на запазване на пасищата 

и ливадите и за оцеляването на фаунистичните комплекси, свързани с тези хабитати от 

полуестествен произход. 

 Проблем на българското земеделие, след извършената приватизация на позем-

ления селскостопански фонд, е че голяма част от обработваемите ниви са изоставени и 

не се използват по предназначение. В тези земеделски земи започна да се наблюдава 

начална сукцесия, която се характеризира с ниски показатели на биоразнообразие. Раз-

виващата се растителност е от плевелно рудерален тип, а фаунистичния комплекс 

включва основно екологично пластични, широкоспектърни видове. Трофичният капа-

цитет на изоставената земеделска земя е много нисък в сравнение с ежегодно обработ-
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ваните ниви. В изоставените обработваеми ниви освен плътностите характеристики се 

променя и видовия състав на фауната, който може да се окаже съществен за хищни-

ците, които са пряко свързани с количеството на жертвите. 

 Намаляването на отглежданите домашни животни до голяма степен лишава  

редица видове от развитието на копрофаги, които са им основни жертви. При добре 

развито животновъдство е имало и основна храна за много от хищни видове. 

 От тази гледна точка се предага да не се допуска промяна в предназначението на 

местообитанието земеделска земя с начин на трайно ползване пасище и ливада, които 

са приоритетни местообитания  за целевите видове в защитените зони. 

 Изменение на растителността, на територията на поземлените имоти, обект на 

ОУП на община Левски, дава основание да се направи извода, че и без реализиране на 

заложените в ОУП устройствени зони е възможно протичането на деградационни про-

цеси при естествено изменение на компонентите на околната среда, или свързани с 

пряко или косвено антропогенно въздействие.  

Главната цел на ОУП, с предвиденото изграждане на устройствени зони, е оси-

гуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на близките населени места и 

основа за провеждане на политика на развитие при гарантирано опазване на околната 

среда, ефективна природозащита и опазване на качествата на природните екосистеми.  

Изграждането на устройствените зони за алтернативно земеделие, които са и 

най-големи по площи, се запазва обработваемата земя в поземления фонд на населе-

ните места, в границите на защитените зони и няма да окаже пряко въздействие върху 

природни местообитания и местообитания на целеви видове в зоните. Реализацията на 

ОУП на община Левски е от пряка полза за подобряване качеството на човешкото 

здраве и живот, то „нулевата алтернатива“ лишава от тази възможност населението на 

общината. 

В дадения случай „нулевата алтернатива“ означава изоставените земеделски 

имоти, които не се използват по предназначение, да се оставят да пустеят. Естествената 

сукцесия ще продължи и тази част от изоставените имоти, която все още има тревна 

покривка ще бъде заета от рудерална и храстова растителност, която в последствие ще 

бъде изместена от дървесна растителност. При прилагането на „нулевата атернатива“, 

поради близостта на поземлените имоти до населени мяста, съществува реална опас-

ност те да се превърнат в нерегламентирани депа за отпадъци. 

Дуги алтернативни решения 

Разглежданият проект за ОУП на община Левски на този етап от разработването 

не включва алтернативи по отношение на  предлаганото устройствено зониране, което 

засяга защитените зони на територията на общината. Основна цел на общия устройст-

вен план е осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на община Лев-

ски, като общият устройствен план е териториална основа за провеждане на политика 

на развитие на общината при гарантирано опазване на околната среда, ефективна при-

родозащита и опазване на качествата на природните екосистеми. Предварителният 

проект на ОУП на община Левски има стратегически характер и определя общата рам-

ка на устройството на отделните територии, без да навлиза в детайли. Въз основа на 

него следва да бъдат изготвени подробни устройствени планове, които ще конкретизи-
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рат общите принципи и предвиждания за устройство, развитие и опазване на природна-

та среда по отношение на всеки поземлен имот. 

Направеният подробен анализ на предварителния проект за ОУП на община Лев-

ски показва, че урбанизирането на някои от предложените територии са несъв-местими 

с предмета и целите на защитените зони, разположени на територията на общината. В 

тази връзка, за да може при разработването на окончателния вариант на ОУП да бъдат 

избегнати всички негативни последици от урбанизиране на определени територии, в 

границите на защитените зони, предлагаме да бъде разгледан  алтерна-тивен вариант на 

ОУП на община Левски. 

В настоящият доклад са разгледани: 

 Алтернатива на мостоположението на устройствените зони, 

 Алтернатива на строителните дейности, 

 Алтернативи по отношение на начина на стопанисване, 

 Нулева алтернатива. 

Допълнително предлагаме на база направените препоръки за смекчаващи мерки за  

намаляване или пълно отстраняване на отрицателните въздействия от практическото 

реализиране на усторйствените зони, на теритарията на защитените зони, да бъдат 

взети под внимание и включени в окончателния вариант на ОУП на община Левски. По 

този начин ще бъдат елиминирани предложените устройствени зони несъвместими с 

предмета  и целите на защитените зони, в които попадат.  

Вариант 1. Предложеният  Общ устройствен план на община Левски 

В проекта на ОУП на община Левски устройственото зониране се предвижда да 

бъде извършено на терени, които засягат земеделски земи – пасища, мери, 

обработваеми площи (орни ниви), изоставени обработваеми земи, земи с трайни 

насаждения, които са частна, общинса или държавна собственост. 

Предвидените поземлени имоти в повече случаи се явяват природни местооби-

тания или местообитания на видове предмет на защите в определена защитена зона. 

Включеното в ОУП усторйствено зониране на територията на дадена защитена зона в 

отделни случаи засяга големи по своите размери площи, които се явяват местообитание 

или трофична и ловна територия на различни представители на фаунистичния ком-

плекс в една защитена зона. Унищожаването на такива площи неминуемо води до 

обедняване на биологичното разнообразие в една защитена зона. 

На обсъждания проект за  ОУП на Община Левски се предлага разглеждането на 

Алтернативен вариант на база предложени мерки за смекчаване на предполагаемото 

(прогнозираното) негативно въздействие. По този начин ще бъдат отстранени някои 

първоначални неподходящи устройствени предложения в проекта за ОУП, които не 

оценяват в достатъчна степен заплахите за биологичното разнообразие в защитените 

зони  на територията на община Левски.  

Информацията за биоразнообразието на територията на община Левски и защите-

ните зони на този етап, която е ползвана при оценката на ОУП, е напълно достатъчна за 
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мащабите, с които обикновено оперира един ОУП. По-нататъшното ù конкретизиране 

чрез нови проучвания и картирания на местообитания ще бъде необходимо за следва-

щия по- подробен етап на планиране – ПУП, който законодателят е предвидил за конк-

ретните инвестиционни намерения и по-прецизен екологичен коректив – ОС, ОВОС 

или ЕО на ПУП за конкретните инвестиционни предложения, включени в предвижда-

нията на ОУП. Направените предложения в алтернативния варианат на ОУП се отнасят 

към по-подробното планиране при ПУП. Предложените мерки трябва да се вземат 

предвид при прилагане на плана. Към набора от документи на проекта за ОУП следва 

да се има предвид и Правилника за неговото приложение, който поставя конкретни 

изисквания и създава допълнителни гаранции за опазване на екологичното равновесие 

в територията. 

Вариант 2. Алтернативен вариант на Общ усторйствен план на община Левски 

Алтернативният вариант на проекта за ОУП  на община Левски засягащ защите-

ните зони на територията на община Левски е насочен към намаляване степента на ур-

банизация на сушата в рамките на тяхната територия по Директивата за местооби-

танията по Натура 2000.  Като алтернатива на обсъждания проект за ОУП на община 

Левски се предлага: 

І. Защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол  

Във връзка със спазване изискванията за опазване на околната среда в защитените 

зони по НАТУРА 2000 са прелага алтернативен вариант за някои от устойствените зо-

ни предвидени на територията на защитената зона в границите на община Левски. 

С предложените изменения на проекта се цели предотвратяване, намаляване и 

възможно отстраняване на прогнозираните неблагоприятни въздействия от реализа-

цията на сега предлагания проект на ОУП на община Левски, върху защитена  зона 

BG0000239 Обнова – Караман дол. Алтернативният вариант дава възможност конста-

тираните несъответствия между предложеното устройствено зониране в разглеждания 

ОУП на община Левски, в тази защитена зона, и опазването на екосистемите с цел да 

бъде разумно направляван и стимулиран поцесът на урбанизиране. 

1. Да се изключи от ОУП на община Левски част от устройствена зона 9/ПпR1R при 

с. Аспарухово, разположена от дясно на пътната артерия до селото. 

 Устройствената зона е предвидена на поземлен имот с начин на трайно ползване 

– пасище в границите на защитената зона (6.08 ha) и друга част (5.67 ha), която 

тангира със защитената зона.  

 Поземлените имоти 00802.0.56 (1.136 ha), 00802.0.57 (0.655 ha) и 00802.0.45 

(4.111 ha) с обща площ 5.902 ha са определени, като природно местообитание 

6510 - Низинни сенокосни ливади (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis). 

 Територията в зоната и извън нея  е местообитание на защитени видове влечуги 

– Еlaphe sauromates, T. dobrogicus,  Testudo graeca ibera. 



Общ устройствен план на община Левски 
 

Възложител община Левски 336 

 

 Трофична база за грабливите видове птици .  

 Територията е ловно местообитание на видовете прилепи – M. capaccinii, Myotis  

      myotis. 

2. Да се изключи от ОУП на община Левски в землището на  с. Козар Белене:  

 Поземлен имот 37647.0.374 по начин на трайно ползване – пасище за изгражда-

не на устройствена зона 20/За – за алтернативно земеделие, с площ от 0.17 mP

2
P. 

 Поземлен имот 37647.55.46 – затревени ниви- 2.985 ha. В момента тази площ е 

приоритетно местообитание 6250*- Панонски льосови степни тревни съоб-

щества. 

3. Да се изключи от ОУП на община Левски в землището на с. Асеновци: 

 Поземлен имот 00761.50.29 по начин на трайно ползване – естествени ливади. 

Поземленият имот е предвиден в ОУП за нова устройствена зона 25/За с площ 1.878 ha. 

 Поземлен имот 00761.50.6 по начин на трайно ползване – естествени ливади с 

площ  1.878 ha. Поземленият имот е предвиден в ОУП за нова устройствена зона 

25/За.  

 Поземлен имот 00761.50.7 по начин на трайно ползване – естествени ливади, 

предвиден в ОУП за нова устройствена зона 25/За с площ 9.624ha. 

Посочените поземлени имоти са местообитания на Bombina bombina (1.247 ha), Emys 

orbicularis orbicularis (1.288 ha), Elaphe sauromates (1.235 ha), T. dobrogicus (1.464 ha), 

Mustela eversmanni eversmanni (3.097 ha),  Spermophilus citellus (1.952 ha), Vormela 

peregusna (3.097 ha) и трофична база за грабливи видове птици. Общо засегната площ 

13.380 ha, което е 1.25% от територията на защитената зона. 

4. Да се изключи от ОУП на община Левски в землището на с. Градище: 

 Поземлен имот 17556.438.15 по начин на трайно ползване – пасище за изграж-

дане на устройствена зона 26/За с площ 0.83 ha. 

 Поземлен имот 17556.438.31 по начин на трайно ползване – пасище за изграж-

дане на устройствена зона 26/За с площ 0.40 ha. 

 Поземлен имот 17556.438.3 по начин на трайно ползване – пасище за изгражда-

не на устройствена зона 26/За с площ 0.97 ha. 

 Поземлен имот 17556.438.5 по начин на трайно ползване – пасище за изгражда-

не на устройствена зона 26/За с площ 1.59 ha. 

 Поземлен имот 17556.0.53 – изоставена нива. Теренът е предвиден за нова уст-

ройствена зона 26/За с площ 16.30 ha. 

В момента това е природно местообитание  6210 - Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания 

на орхидеи) .  
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 Поземлен имот 17556.0.61– изоставена нива. Теренът е предвиден за нова уст-

ройствена зона 26/За с площ 3.09 ha. 

В момента това е природно местообитание  6210 - Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания 

на орхидеи) .  

Поземлените имоти  17556.0.53 и 17556.0.61 се обитават от Elaphe sauromates, Testudo 

graeca ibera, Eurotestudo hermanni boettgeri, Mesocricetus newtoni, Spermophilus  citellus, 

Mustela eversmannii eversmannii. 

 Поземлен имот 17556.438.6 по начин на трайно ползване – пасище за изграж-

дане на устройствена зона 26/За с площ 0.63 ha. 

 Поземлен имот 17556.438.7 по начин на трайно ползване – изоставени затреве-

ни ниви 1.937 ha, за изграждане на устройствена зона 26/За. 

5. Да се редуцира с 40% (1.809 ha) устройствена зона 1/ЗпR1R, с. Трънчовица от 4.523 

ha на 2.714 ha. 

 С намаляване на отредената площ за устройствена зона 1/ЗпR1 Rсе намаля процен-

та на засегнатата площ на природно местообитание 6430 - Хидрофилни съоб-

щест-ва от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, от 

2.96% на 1.8%. Да се използват орните ниви. 

6. Да отпадне част от устройствена зона 8/Пп R1 Rс. Козар Белене 

 Част от терена на новата устройствена зона попада в границите на природно 

приоритетно местообитание 6250* - Панонски льосови степни тревни съоб-

щества. 

 Устройствената зона засягаща приоритетно природно местоблитание 6250 

включва поземлени имоти  37647.55.1 -1.176 ha, и поземлен имот 37647.55.46 – 

2.985 ha.  

 Устройствената зона да остане само в границите на стария стопански двор извън 

територията на защитената  зона. 

ІІ. Защитена зона 0002096 Обнова 

1. Да отпадне от ОУП част от устройствена зона 4/ЗпR1R, с. Изгрев с площ 3.154ha в 

дясно от пътя до селото. 

 Редукцията на предвидената за устройствена зона 4/Зп R1R площ ще намали засег-

натата територия на приоритетно природно местообитание 1530* Панонски со-

лени степи и солени блата. 

 С предлаганата алтернатива на ОУП на община Левски ще намали значително 

негативното въздействие върху приоритетно местообитание 1530* и местооби-

тания на целеви видове в разглежданата защитена зона. 
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При изпълнение на предложените мероприятия  обхвата на устройствените зони ще се 

редуцират значително, като реално площта за урбанизиране в рамките на защитените 

зони ще бъде значително намалена. 

Степен на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони 0000239 

Обнова – Караман дол и защитена зона 0002096 Обнова при прилагане на смекча-

ващите мерки и алтернативния вариант на ОУП на община Левски. 

При ограничаване на устройственото зониране и максимално запазване на сухо-

земните природни местообитания,  може  да се гарантира опазването на най-значи-мите 

видове животни, предмет на опазване в разглежданите две защитени зони. 

С неприлагане на алтернативния вариант на ОУП  степента на въздействие остава 

относително висока  за някои видове земноводни, влечуги, бозайници и птици, които са 

предмет на защите в защитените зони на територията на община Левски. При реали-

зиране на предложените устройствени зони на територията на защитените зони в така 

представения вариант и размери на ОУП на община Левски, тези целеви видове живот-

ни  ще бъдат лишени от подходящи за тях хабитати за обитание, размножаване и хра-

нене.  

За да бъдат отстранени или минимизирани прогнозираните негативни процеси в 

защитените зони е необходимо изпълнение на предложения алтеранативен вариант на 

ОУП на община Левски и смекчаващите мерки за всяка от защитените зони. 

В следващите таблици е посочен ефекта от прилагането  на  предложените мерки 

и алтернативен вариант на ОУП на община Левски за засегнатите от  ОУП защитени 

зони по Директивата 92/43/ЕЕС за хабитатите - 0000239 Обнова – Караман дол и защи-

тена зона 0002096 Обнова по  Дирещтива за птиците 2009/147/ЕЕС. 

Очакван ефект от прилагане на предложената алтернатива за намаляване на от-

рицателното въздействие върху природните местообитания предмет на опазва-не 

от реализацията на ОУП на община Левски в защитена зона 0000239 Обнова – 

Караман дол 

 

Природни местообитания предмет на 

опазване в защитената зона 

Площ на 

природното 

местообита-

ние в ЗЗ 

Площ и процент на засег-

натите  природни местоо-

битания 

Площ и процент на за-

сегнатите  природни 

местообитания след при-

лагане на алтернативата 

ha ha % ha % 

6210 - Полуестествени сухи тревни и храс-

тови съобщества върху варовик (Festuco 

Brometalia) (*важни местообитания на орхи-

деи) – поземлен имот  17556.0.53, с. Гради-

ще 

 

374,69 16.29 4.34 0 0 

6210 - Полуестествени сухи тревни и храс-

тови съобщества върху варовик (Festuco 

Brometalia) (*важни местообитания на орхи-

деи), поземлен имат  17556.0.61, с. Градище 

 

374,69 2.23 0.59 0 0 

6430 - Хидрофилни съобщества от високи 

треви в равнините и в планинския до ал-

пийския пояс, УЗ 1/ЗпR1R, с. Трънчовица 

152,71 4.523 2.96 2.714 1.8 

6250* - Панонски льосови степни тревни 

съобществаУЗ 8/ПпR1 Rс. Козар Белене 

 

308,78 
 

2.985 0.96 0 0 
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При реализиране на алтернативния вариант на ОУП засегнатите площи на при-

родно местообитание 6210- Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 

върху варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) от 18.52 ha 

или 5.93% от площта на картираното местообитание ще бъдат сведени до 0%. 

Намаляване на засегнатата площ от природно местообитание 6430 - Хидрофилни 

съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс от 

4.523 ha или 2.96% от картираната площ на местообитането в зоната на 2.714 ha 

ще засегне 1.8% от площта на местообитанието в защитената зона.  

При приоритетно природно местообитание 6250* - Панонски льосови степни 

тревни съобщества изключването на 2.985 ha (0.96%) ще запази тази площ на 

местообитанието в зоната. 

 

 

Очакван ефект от прилагане на предложените мерки и алтернатива за намаля-

ване на отрицателното въздействие върху природните местообитания предмет на 

опазване от реализацията на ОУП на община Левски в защитена зона 0002096 

Обнова 

Природни местообитания предмет на 

опазване в ЗЗ 

Площ на 

природното 

местообита-

ние в ЗЗ 

Процент и площ на засег-

натите  природни местоо-

битания 

Процент и площ на за-

сегнатите  природни 

местообитания след при-

лагане на алтернативата 

ha ha % ha % 

1530* Панонски солени степи и солени 

блата. 

 

909.58 3.154 0.35 0 0 

 

Изключването на 3.154 ha (0.35%) от площта на приоритетно природно местооби-

тание 1530* Панонски солени степи и солени блата ще бъде запазена тази плащ в 

границите на картираното местообитание. 

Обща оценка на алтернативите 

В следващата Таблица е направена обобщена оценка на анализираната алтернати-

ва по отношение на съвместимостта с Директива 92/43/ЕЕС. 

Таблица 70 Обща оценка на алтернативите, свързана с опазване на типовете мес-

тообитания и растителността 

 

Алтернативи 

Растителност и местообитания 

с негативно въздействие неза-

висимо от смекчаващите мер-

ки 

 

Възможности за 

компенсиране 

 

Изводи 

 

Нулева 

Слабо в рамките на съществу-

ващото антропогенно натовар-

ване 

Възстановяване на 

потенциалните 

местообитания 

Изпълнява изисква-

нията на Директива 

92/43/ЕЕС 

 5 типа местообитания по отно-

шение намаляване на площта, 

  



Общ устройствен план на община Левски 
 

Възложител община Левски 340 

 

Проект за ОУП на Об-

щина Левски 

загуба на екотонни зони и нама-

ляване на площта на земеделски 

земи- пасища, мери, ливади. 

Няма Не изпълнява изисква-

нията на Директива 

92/43/ЕЕС 

Предложение за алтер-

натива в проекта на 

ОУП на община Левски 

Има в рамките на съществу-

ващото антропогенно натовар-

ване и предвидената урбанизация 

Могат да бъдат 

приложени допъл-

нителни компенса-

торни мерки 

Изпълнява изисква-

нията на Директива 

92/43/ЕЕС 

 

Таблица 71 Обща оценка на алтернативите, свързани с опазването на целевите 

видове животни. 

 

Алтернативи 

Целеви животински видове с 

негативно въздействие незави-

симо от смекчаващите мерки 

Възможности за 

компенсиране 

Изводи 

 

Нулева 

Наличие на различни тенденции 

в развитието на различните видо-

ве. По-добра от предложе-ния 

проект за ОУП 

Възстановяване на 

потенциалните 

местообитания 

Изпълнява изисква-

нията на Директива 

92/43/ЕЕС 

Проект за ОУП на Об-

щина Левски 

Засягат се целеви видове, пряко 

или косвено. 

Няма, защото са 

свързани с големи 

части от техните 

местообитания 

Не изпълнява изисква-

нията на Директива 

92/43/ЕЕС 

 

Предложение за алтер-

натива в проекта за  

ОУП на община Левски 

При прилагане на смекчаващите 

мерки и алтернативата е възмож-

но да се намалят отрица-телните 

въздействия, но не и да се отст-

ранят напълно. За да се отстранят 

негативните въздейст-вия, са 

необходими набелязване и при-

лагане на рестриктивни мерки от 

страна на община Левски по 

отношение прилагане на предло-

жените алтернативни мерки за 

отстраняване на отрица-телните 

въздействия.  

Могат да бъдат 

приложени допъл-

нителни компенса-

торни и рестрик-

тивни  мерки, с цел 

възстановяване на 

състоянието на за-

щитените зони. За 

да се отстранят 

негативните въз-

действия, са необ-

ходими набелязва-

не и прилагане на 

рестриктивни мер-

ки от страна на 

община Левски 

като възложител на 

ОУП. 

Изпълнява изисквания-

та на Директива 

92/43/ЕЕС за всички 

територии, подлежащи 

на урбанизиране с изк-

лючение на част от 

територията на защите-

на зона BG0000239 

Обнова – Караман дол 

и защи-тена зона 

BG00002096 Обнова, в 

които се зася-гат при-

родни место-обитания 

и местооби-тания на 

видове. 

 

 

При изпълнение на предложените мероприятия по алтернативния  вариант на 

ОУП на община Левски, в обхвата на устройствените зони,  ще се редуцират значи-

телно, като реално площта за урбанизиране в рамките на защитената зона Обнова – 

Караман дол ще се намали с 26.028 ha и 3.154 ha в рамките на защитената зона Обнова. 

По този начин ще се намали очакваното отрицателното въздействие върху защи-

тените зони, с което без изпълнение на предложените мероприятия по алтерна-тивния 

вариант на ОУП ще се засегнат значителни площи от природни и приоритетни местоо-

битания и местообитания на целеви видове в защитените зони. 

С прилагането  на посочените мерки в предложния алтернативен вариант на ОУП 

на община Левски ще се гарантира опазването на специфичните екологични параметри 

в границите на защитените зони „Обнова –Караман дол“ и „Обнова“ съобразно утвър-

дения техен режим, определен със заповедта за тяхното обявяване 
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9. Картен материал с местоположението на обектите на ОУП на община Левски 

спрямо защитените зони BG0000239 Обнова – Караман дол, BG00002096 Обнова и 

техните елементи. 

Всички илюстративни материали са представени в текстовата част на доклада. 

10. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно крите-

риите по чл.22 на Наредбата 

Заключенията за оценка степента на отрицателните въздействия на ОУП на общи 

на Левски, върху защитените зони BG0000 Обнова – Караман дол и BG0002096 Обнова 

са съобразени с изискванията на чл. 22 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на степента на въздействие на инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони. 

Характеристика на ОУП на община Левски 

Главната цел на проекта за ОУП на община Ловеч е да създаде териториална пла-

нова основа за дългосрочно устойчиво устройствено развитие на общината, в съответс-

твие с Националната стратегия за регионално развитие, общински план за развитие и 

със специфичните за община Левски природни, културно-исторически, туристически и 

други ресурси. Това дава възможност да се постигне баланс между икономическите 

интереси на общината, инвестиционни намерения, стабилизиране на населените места, 

осигуряване на високо качество на живот и околна среда. 

Също така има за цел да създаде планова основа за дългосрочно, устойчиво уст-

ройствено развитие и хармонична жизнена среда на урбанизираните територии и тери-

ториите извън тях, обвързани с Общинския план за развитие и подходящи условия за 

обитаване и реализация на дейности за цялостно социално икономическо развитие. 

При оценката на въздействието, върху защитените зони от екологичната мрежа 

Натура 2000, са взети предвид и актуалните данни от проведеното от страна на МОСВ 

през 2011-2012 г., картиране на природните местообитания и местообитанията на целе-

ви животински видове в защитените зони включени в екологичната мрежа Натура 

2000, попадащи в границите на общината. 

Проектът за ОУП на община Левски е разработен в съответствие с изискванията 

на ЗУТ, Наредба № 7 и подзаконовата нормативна база. Заложените показатели осигу-

ряват устойчиво развитие на общината като цяло, като са взети под внимание същест-

вуващите природните дадености, които осигуряват по-високо качество на обитаване. 

Проектът за ОУП е съобразен до голяма степен с преобладаваща част от защитените 

зони по Натура 2000, в които попада. 

На територията на община Левски има две защитени зони, BG0000239 Обнова – 

Караман дол и BG00002096 Обнова, засегнати от разработения ОУП на община Левс-

ки. Предвидените имоти за изграждане на нови устройствени зони са част от поземле-

ните имоти на населените места, до които се предвижда тяхното реализиране. Това са 

по начин на трайно ползване ниви (орни земи), трайни насаждения, за които се пред-

вижда развитие на алтернативно земеделие. Друга част от поземлените имоти са паси-
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ща, мери, затревени ниви, изоставени ниви, предвидени също за алтернативно земеде-

лие или устройствени зони за производствени дейности.  

Описание на характеристиките на други планове, програми и проектни/ инвести-

ционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, 

които в съчетание с Общия устройствен план на община Левски  могат да окажат 

неблагоприятно въздействие върху защитените зони. 

 Няма данни за други планове и програми, съществуващи или в процес на разра-

ботване и одобрение в непосредствена близост до терена определен за изграждане на 

новите устройствени зони, които заедно с тях да пораждат опасност от възникване на 

кумулативен ефект в границите на защитените зони.  

Характеристика на защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол 

 

Степен на повлияност върху защитената зона 

 Нарушава се целостта на защитената зона на площ от 60.41 hа, което представ- 

лява 0.56% от нейната територия. Заедно с процедираните инвестиционни намерения 

87.203 ha засегнатата площ от защитената зона е 147.613 hа или 1.37% от площта на 

защитената зона. 

Област и степен на въздействие 

Типове местообитания (хабитати) и местообитания на видове 

Засегнати от ОУП на община Левски са три природни местообитания, от които две са 

приоритетни.  

 Приоритетно природно местообитание 1530*Панонски солени степи и со-

лени блата 

Общо засегната площ на местообитанието  38.692 ha, което е 4.2% от площта на место-

обитанието в защитената зона. 

 6210. Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 

(Festuco Brometalia) (*важни местообитания за орхидеи) 

Общо засегната площ на местообитанието  18.520  ha, което е 4.9% от площта на мес-

тообитанието в защитената зона, 3.8% от площта на местообитанието в страната и 5.5% 

от площта на местообитанието в зоната на територията на община Левски.  

 Приоритетно местообитание 6250* Панонски льосови степни тревни съоб-

щества 

Пряко въздействие с реализацията на проекта за ОУП се очаква върху 7.105 ha, или 

2.3% от площта на местообитанието в защитената зона, 2.18% от площта на местооби-

танието в страната и  3.9% от площта на местообитанието в зоната на територията на 

община Левски. 

Безгръбначни - С реализация на проекта за ОУП не се засягат пряко местообитания на 

целевите видове предмет на опазване в защитената зона. 
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Риби – Не се засягат местообитания на видовете риби включени в защитената зона.  

Реализацията на ОУП не засяга водни територии  в границите на защитената зона. 

Земноводни - Засегнати 0.3082 ha, което е 0.015% от площта на местообитанието на 

вида в защитената зона, 0.005% от площта на картираните местообитания на Bombina 

bombina в страната, 0.006% от площта на местообитанието в защитената зона на тери-

торията на община Левски.  

Влечуги 

Elaphe sаuromates - Засегната 51.002 ha от слабо пригодни местообитания, или 1.26%  

от общата картирана площ на местообитанието на вида в зоната, 0.72% от площта на  

местообитанието в страната и 0.9% от картираната площ на местообитанието в зоната  

на територията на община Левски.  

Emys orbicularis orbicularis - Засегната площ 37.41 ha, което е 1.4% от общата карти-

рана площ на местообитанията в защитената зона, 0.06% от площта в страната и 0.08% 

от площта на местообитанията в защитената зона на територията на община Левски.  

Testudo graeca ibera – Засегнати 44.956 ha от слабо пригодните местообитания на вида 

в зоната, или 6.5% от този тип местообитание на вида в защитената зона, 1.09% от кар-

тираната площ на местообитанието в страната и 1.48% от местообитанието в зоната на 

територията на община Левски.  

Eurotestudo hermanni boettgeri - Засегнати 28.876 ha от слабо пригодни местообитания, 

което е 2.9% от общо картираните слабо пригодни местообитания на вида в защитената 

зона, 1.78% от площта на местообитанието в страната и 2.2% от площта на местооби-

танието в защитената зона на територията на община Левски.  

Бозайници:  

Lutra lutra  - Засегнати 22.558 ha , което е 2.1% от картираната площ на местообита-

нието в защитената зона на територията на община Левски и 1.5% от площта на место-

обитанието в страната. 

Vormela peregusna - Отнети от местообитанията на вида 64.43 ha, което е 0.87% от об-

щата картирана площ на местообитанията в защитената зона и 1.09% от площта на мес-

тообитанието в зоната на територията на община Левски. 

Mesocricetus newtoni - Засегнати 14.028 ha, което е 1.94% от общо картираните площи 

на потенциалните местообитания на вида в защитената зона и 2.6% от площта на мес-

тообитанието в защитената зона на територията на община Левски. 

Spermophilus citellus - Засегнати 55.25 ha от потенциалните местообитания на вида, кое-

то е 2.16% от общата картирана площ на местообитанието в зоната и 2.6% от площта на 

местообитанието в зоната на територията на община Левски. 

Mustela eversmannii eversmannii – Засегнати 165.24 ha, което е 3.6% от общата карти-

рана площ на местообитанията в защитената зона и 4.8% от площта на местообита-

нието в зоната на територията на община Левски. 

Прилепи – Загуба на потенциални местообитания ще има за видовете: 
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 R. ferrumequinum - 7.610 ha, което е 27% от общата картирана площ на ловните 

местообитания в защитената зона, 0.7% от площта на ловните местообитания в  

страната и 1.15% от площта на ловните местообитания в зоната на територията 

на община Левски. 

 Miniopterus schreibersi - 20.843 ha ловни местообитания, което е 0.66% от обща-

та площ на потенциалните подходящи местообитания в защитената  зона и  2.3% 

ат общата площ на ловните местообитания в зоната на територията на община 

Левски. 

 Myotis capaccinii - Засегнати 3.431 ha, което е 0.08% от общата картирана площ 

на ловните местообитания в защитената зона (4319.485ha) и 1.2% от площта на 

местообитанието в зоната на територията на община Левски (277.656 ha).  

 Rhinolophus blasii - 11.011 ha ловни местообитания което е  0.3% от общата кар-

тирана площ на местообитанието в защитената зона и 0.45% от местообита-

нието в зоната на територията на община Левски. 

 Rhinolophus uryale - 2.211 ha  ловни местообитания или  0.5% от площта на  

ловните местообитания в защитената зона и 0.6% от ловните местообитания на   

вида в защитената зона на територията на община Левски. 

 

Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки 

Предложени са мерки за намаляване на въздействията от реализацията на ОУП на 

община Левски. 

Наличие на алтернативни решения  

Предложена е алтернатива на разглеждания ОУП на обшина Левски. 

Заключение 

Реализацията на ОУП на община Левски  ще окаже въздействие върху целостта и 

структурата на зоната, както и върху природните местообитания и видовете, 

предмет на опазване на територията на зоната. ОУП е съвместим с предмета  и 

целите на опазване  на защитена зона  BG0000239 Обнова – Караман дол след 

прилагане на предложените смекчаващи мерки и алтернативния вариант. 

 

Характеристика на защитена зона  BG00002096 Обнова 

 

Степен на повлияност върху защитената зона 

Нарушава се целостта на защитената зона на площ от  51.26 hа, пасища, затреве-

ни ниви необработваеми земи, което представлява  0.9% от нейната територия. Заедно 

с одобрени инвестиционни предложения 58.934 ha общата засегната площ е 110.194 ha, 

или 2.0% от площта на защитената зона. 

Област и степен на въздействие 

Типове местообитания (хабитати) и местообитания на видове 
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Защитената зона е по Директива 2009/147/ЕЕС за опазване на дивите птици и 

природни типове местообитания не се разглеждат.  

Върху видовете птици, предмет на опазване в зоната въздействието е пряко и 

непряко в ниска степен. Строителството на предвидените в ОУП нови устройствени 

зони може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия от нарушаване на 

гнездова база и трофични местообитания за някои видове птици при разораване на па-

сища, мери и естествени ливади. Въздействието се определя като средно, което може  

да бъде избегнато при прилагане на посочените смекчаващи мерки и алтернативния 

вариант на ОУП. 

Направеният анализ за състоянието на видовете и местообитанията, предмет на 

опазване в защитената зона следствие реализацията на ОУП на община Левски, може 

да се направи следното заключение: 

Реализацията на ОУП на община Левски  ще окаже въздействие върху целостта и 

структурата на зоната, както и върху видовете птици предмет на опазване на те-

риторията на зоната. ОУП е съвместим с предмета и целите на опазване на защи-

тена зона BG0002096 Обнова след прилагане на предложените смекчаващи мерки 

и алтернативния вариант на ОУП. 

 

11. Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализирането на 

ОУП на община Левски или съображения във връзка с човешкото здраве, общест-

вената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда 

Изграждането на нови устройствени зони в близост до населени места, в грани-

ците на защитените зони BG0000239 Обнова – Караман дол и  BG0002096 Обнова ще 

има определен положителен социално - икономически ефект, както за държавата, така 

и за община Левски. Очаква се по време на изграждането и след окончателното реали-

зиране на ОУП да бъдат заети постоянно обслужващ персонал и работна ръка от мест-

ното население. Новите устройствени зони могат да решат проблема с трудовата зае-

тост в този район и ще допринесе за затвърждаване имиджа на района, като търсена 

икономическа  дестинация. 

Община Левски ще има икономически изгоди от експлоатацията на устройст-

вените зони от постъпления от данъци сгради и тези за обществено обслужване, както 

и данък смет. Към икономическите ползи могат да бъдат добавени и приходите от Да-

нък общ доход и Данък печалба. 

 

12. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компен-

сиращи мерки по чл. 34 ЗБР – когато заключението по т. 9 е, че предмета на опаз-

ване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализи-рането 

и експлоатацията на устройствените зони, и че не е налице друго алтерна-тивно 

решение. 

 За защитена зона BG0000239 Обнова – Караман дол по Директива 92/43/ЕЕС е 

установено отрицателно въздействие върху приоритетни и природни местообитания и 

видовете предмет на опазване в зоната, което е определено като значително за защи-
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тената зона, поради което отрицателното въздействие върху цялата защитена зона е 

оценено,  като въздействие с голяма степен. В настоящия доклад са предложени мерки 

за намаляване, смекчаване и преодоляване на констатираните въздействия,  включи-

телно отпадане и редуциране на устройствени зони в алтернативен на разглеждания 

ОУП на община Левски. Анализът на въздействията показа, че след прилагането на 

тези мерки и алтернативния вариант на ОУП, степента на въздействие върху защитена-

та зона ще се намали. 

13. Използвани методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздейст-

вието, източници на информация 

Растителност и местообитания 

 При разработването на доклада се прави преглед на съществуващите източници 

на информация за флората и растителността (научни публикации, провеждани експер-

тизи, снимки, карти, национални и международни нормативни документи и др. инфор-

мационни източници свързани с рационалното ползване и опазване на расти-телните 

ресурси и биологичното разнообразие). Анализират се публикуваните материа-ли за 

състоянието на флората и растителността в територията, която е обект на въздей-ствие 

на предложения ОУП и се провеждат теренни проучвания за оценка на състоя-нието в 

критични участъци.    

Таксономичната принадлежност и географското разпространение на растенията 

се определя по Флора на България (т. І-ХI, 1962 – 2012), Определител на висшите рас-

тения в България (Кожухаров и др. 1992 ) и Конспект на висшата флора на България  

(Асьов и др. 2002). Синтаксономичната принадлежност на растителните съобщества се 

определя по Конспект на растителните съобщества в България (Апостолова И, Славова, 

1997) и публикации за синтаксони в различни райони на страната след 1995 г.  

При изучаване на плевелите и тяхното разглеждане по групи и описание е използ-

вана публикацията на А. Начев (2013) – “116 Weeds of Bulgaria” използвана в Аграрния 

университет в Пловдив при обучение на студенти в бакалаварска степан.  

При теренните проучвания на растителността се прилага еколого-фитоценотичен 

метод на изследване в ключови (характерни) участъци, като в зависимост от поставени-

те цели се описва флористичния състав на растителните съобщества и се дава качест-

вена оценка на фитоценотичната структура или се прави количествена оценка на струк-

турата и количественото съотношение на видовете. При по-детайлни проучвания оби-

лието на видовете може да се оценява, чрез показател “покритие” или чрез скала за 

обилие-покритие на Браун-Бланки и др. (Павлов, 2006).  

Във връзка с местообитанията при разработването на доклада се прави преглед на 

съществуващите източници на информация за състоянието на основните типове место-

обитания, на екосистемите и екосистемното разнообразие в проучвания район (научни 

публикации, земеустройствени и лесоустройствени проекти, провеждани експертизи, 

снимки, карти, национални и международни нормативни документи и други информа-

ционни източници, свързани с рационалното ползване и опазване на екосистемите и 

екосистемното разнообразие). Анализират се публикуваните материали за състоянието 
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на отделните компоненти на екосистемите и се провеждат теренни  проучвания за 

оценка на състоянието в чувствителните местообитания.  

При теренните проучвания се отчитат установените особености на съществу-

ващото разнообразие на местообитания, като специално внимание се отделя на екосис-

темите, които са в условия на повишено антропогенно натоварване и местооби-тания 

(хабитати) на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове и съ-

общества. Прилага се екосистемен метод, като при камералната обработка въз основа 

на екологичния анализ и синтез на информационната база от данни за изследваните 

компоненти, се диференцират типове екосистеми с различна степен на стабилност и 

устойчивост. При оценка състоянието на екосистемите се ползват Закона за биологич-

ното разнообразие (2002), Национален план за опазване на биологичното разнообразие 

(2000), Наръчник за Натура 2000 в България (2002), Директива 92/43 на Съвета на ЕИО 

от 21.05.1992 за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и 

други международни и национални документи. 

Използвани информационни източници 

Закон за биологично разнообразие. Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 

2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 

Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 

Август 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 

13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. 

бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. 

бр.33 от 26 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 

2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15   от     15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. 

бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г 

Закон за лечебните растения (Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 2002г., изм. 

ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 

2006г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Ап-

рил 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. 

бр.28 от 5 Април 2011г., изм. ДВ. бр 80 от 5 април 2012т., изв. ДВ бр. 82 от 26 октомври 2012г.ь изм. ДВ 

бр 66 от 26 юли 201(3г., изм. бр 98 от 28 ноември 2014гл); 

Закон за защитените територии (Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 

1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., доп. ДВ. бр.78 от 26 Септемв-

ри 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 2002г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Сеп-

тември 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 

11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.62 от 

31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г.,изм. ДВ. бр.19 от 13 

Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. 

бр.19 от 8 Март 2011г. 

Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05. 1992 за запазване на природните местообитания и на дива-

та флора и фауна 

Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания, ратифицира-

на от Народното събрание на 25.01.1991 г., ДВ, бр. 13/1991, в сила за България - 01.05.1991 г., обн. ДВ. 

Бр. 23 от 10.03.1995 г.  

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти 

и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. ДВ бр.73 от 2007г., 

посл.изм. ДВ. Бр.3 от 11 Януари 2011г.; 

Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие, 1994 г. 

Национален план за опазване на биологичното разнообразие 2005-2010 г. 
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Национален план за опазване на биологичното разнообразие. 2000.МОСВ. 

Наръчник за Натура 2000 в България. 2002. Природозащитна поредица – кн 5. БДЗП. 

Сборник Международни конвенции по опазване на биологичното разнообразие 1996. Изд. Федерация 

“Зелени балкани” 

Справочник на съществуващите методики за оценка и прогноза на въздействието върху околната среда. 

1997. МОСВ; 

Флора на България. , 1963 –1995. Т. І – Х, Изд. БАН. 

Флора на България. ,2012. Т. ХI, Изд. БАН. 

Червена книга на НР България., Т. І,  1984. Изд. БАН. 

Червена книга на Р. България. 2011. Растения и гъби. Том І. Пеев, Д. и др. (ред.) 2011. ИБЕИ – БАН & 

МОСВ, София. 

Апостолова, И., Л.Славова. 1997. Конспект на растителните съобщества в България. С. ЕТ ”К. Белива-

нов” 

Асьов, Б. И др. 2002. Конспект на висшата флора на България. Хронология и  флорни елементи. С. Бъл-

гаро-Швейцарска програма за опазване на биоразнообразието.    

Бисерков и др. (ред) 2015. Червена книга на Р. България. Том 3 Природни местообитания. БАН & 

МОСВ,София. 

Бондев, И. 1991. Растителността на България. Ун. изд. Св. “ Кл. Охридски”. 

Бондев, И., 1997. Геоботаническо райониране. В: География на България. 1997. Акад. изд. “ Проф М. 

Дринов”. 

Делипавлов Д. И др. 2003. Определител на растенията в България. П. Акад. Изд. на АУ  

Кавръкова, В. И др.2009. Ръководство за определяне на местообитания от Европейска значимост в Бъл-

гария. С. МОСВ  

Кожухаров, Ст. И др. 1992. Определител на висшите растения в България. Изд. Наука и изкуство.  

Начев, А. 2013. 116 Weeds of Bulgaria. Аграрен университет, Пловдив. 

Павлов, Д. 2006. Фитоценология. Изд. къща на ЛТУ. 

Павлов, Д., М. Димитров. 2012. Фитоценология. Изд. Къща на ЛТУ. 

Вern convention. Council of Europe. 1979 (2000) STE . 

Walter, K.S. and Gillett, H.J/ (eds)(1998) 1997. IUCN Red List of Threatened Plants. IUCN – The World 

Conservation Union, Gland. 

Фауна и животинско население  

Проучванията се извършват въз основа на нормативната база по българското еко-

логично законодателство, адаптирано с европейското - Закона за опазване на окол-ната 

среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии и про-

изтичащите от тях нормативни документи - правилници, наредби и тарифи за обезще-

тения при нанесени неотстраними вреди. Използван е метода на наблюдението - тран-

сектно и непреднамерено. Поради ограничения период на изследване са използ-вани 

литературни източници и екстрапулативни данни от райони с подобна фауна и разпо-

ложение.  
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В настоящия доклад  са взети предвид и резултатите от Дейност 4 на проект и 

„Картиране и определяне природозащитното състояние на земноводни и влечуги“, 

„Картиране и определяне природозащитното състояние на бозайници, без прилепи“ и 

„Картиране и определяне природозащитното състояние на прилепи“ публикувани 

през 2013 г. От страна на МОСВ са представени и границите на разпространението на 

оптималните и пригодни  местообитания на видовете в засегнатите от  плана защитени 

зони. Използваните стандартни методи за изследване са полеви наблюдения при посе-

щението на общината, анализиране на научна литература, биологична екстра-полация. 

Използвани методи за прогноза и оценка на въздействието. 

Основните методи за прогноза са сравнително аналитичните. При оценката на 

въздействието се използва опита на авторите и сравнителните модели, преведени от 

практиката. Поради липса на конкретни количествени данни за повечето видове е из-

ползвана система за оценяване на консервационните и природозащитна значимост на 

видовете. Приоритет в ОС има консервационна значимост на вида, която щади не само 

видовете с висок природозащитен статус, но и видове, които са значими за нашата  

фауна и конкретно за района, но нямат нужния природозащитен статус.  

При анализа са използвани и актуални кадастрални данни за землището на Общи-

на Левски. Площта на засегнатите природни местообитания е изчислена  със специали-

зират софтуер на база на предоставените графични файлове от МОСВ (shp в система 

WGS84, мрежа UTM 35) на границите на местообитанията на целевите животински 

видове в границите на защитените зони засегнати от плана.  

Прогнозите и оценките на въздействието са извършени въз основа на много-

годишния практически опит, натрупан при проучването на природните местообитания, 

мониторинга на влажни зони, защитените територии, на редки, застрашени и защитени 

видове животни в цялата страна. Прогнозната оценка е субективна на базата на инфор-

мацията за степента на засягане в проценти на съответните хабитати в района на про-

учването. 

На място са извършени огледи на територията в периода май  20016  г.  

Земноводни и влечуги 

На място са извършени огледи на територията през май 20016 г. Прогнозата за 

площите на засегнатите местообитания на отделните видове в защитените зони е полу-

чена чрез използване на ГИС-софтуер. Потенциалните местообитания и потен-

циалните ловни местообитания на видовете са разгледани на база получените коорди-

нати от МОСВ, върху които се налагат площите на отделните устройствени зони на 

база на което се определя общата засегнатата площ от местообитанията. Общата площ 

на засегнатите местообитания е стандартизирана спрямо общата площ на местообита-

ние на вида в зоната и е изразена в проценти. Засегнатите местообитания са предста-

вени на изработени карти по координати предоставени от МОСВ.  

Птици 

За оценка състоянието на орнитофауната в защитена зона „Обнова“ са използвани 

основни методи и подходи за преки теренни изследвания на птиците - маршрутния или 



Общ устройствен план на община Левски 
 

Възложител община Левски 350 

 

трансектен метод (Line transects) и методът на точковото броене (Point counts) (Bibby et 

al., 1992). Теренните изследвания в района и отделни наблюдения са провеждани през 

май 2016.  

Бозайници 

За оценка състоянието на бозайната фауна са използвани основни методи и под-

ходи за преки теренни изследвания и данни от местното население. Оценките са из-

вършени въз основа на нормативната база по българското екологично законода-

телство, адаптирано с европейското - Закона за опазване на околната среда, Закона за 

биологичното разнообразие и Закона за защитените територии и произтичащите от тях 

нормативни документи – правилници, наредби и тарифи за обезщетения при нанесени 

неотстраними вреди. Ползвани са и „Червена книга на България”, Натура формулярите 

на защитените зони, опита на експертите при извършване на теренни наблюдения и др. 

Засегнатите местообитания са представени на изработени карти по координати предос-

тавени от МОСВ. 

Прилепи 

За оценка на видовия състав на прилепите в засегнатата от реализацията на ОУП 

на община Левски територия бяха осъществени теренни проучвания за наличие на 

убежища на прилепи на територията на бъдещите устройствени зони. Засегнатите мес-

тообитания и ловни местообитания на прилепите са представени на изработени карти 

по координати предоставени от МОСВ. 

14. Използвани информационни източници 

Директива 92/43/ЕСС от 21.05.1992 г. за запазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна. 

Директива 2009/147/ЕИО на европейския парламент и на съвета относно опазването на дивите птици. 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проек-

ти и инвестиционни предложения с предметите и целите на опазване на защитените зони -  Обн. ДВ. бр. 

57 от 2 Юли 2004 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 Януари 2006 г., изм. ДВ. бр. 29 от 16 Април 2010 г., изм. ДВ. бр. 

3 от 11 Януари 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 38 от 18 Май 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 

2012 г. 

Стандартни формуляри за специални защитени зони (СЗЗ) за проекто-територии от значение за общ-

ността (ПТЗО) и специални консервационна зони (СКЗ) по Натура 2000. 

Опазване на биологичното разнообразие в България. Национална Стратегия за опазване на биоло-

гичното разнообразие. С., 1995.  

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 био-

логичното разнообразие, включващи местообитания на видове птици 

Асенов, А., 2006: Биогеография на България, София, ЕТ”АН-ДИ-Андриян Тасев”. 

Бешков, В., К. Нанев. 2002. Земноводни и влечуги в България. Изд. Pensoft. 

Бисерков, В. и др. (ред.), 2011. Червена книга на Република България. Том ІII - Природни местообита-

ния БАН, МОСВ, София. 

Георгиев Д., Г. Градев 2003. Съобщение за добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni Nehrig) 

(Mammalia: Cricetidae) от Южна България. Бюлетинът, 9: 11. 
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